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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

PODCZAS KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W GMINIE KAMIONKA 2019” 

 

Szanowni Państwo, 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kamionka. 

 

Kto jest  administratorem Waszych danych osobowych 

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie prowadzonego konkursu jest Wójt Gminy 

Kamionka. Mogą się Państwo z nim skontaktować: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, 

 poprzez formularz kontaktu  na stronie: www.kamionka.pl/kontakt , 

 e-mailem: sekretariat@ugkamionka.pl , 

 telefonicznie : +48 81 852-70-39. 

Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych 

danych osobowych 

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych 

odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim 

skontaktować należy napisać na adres e-mail: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres: ul. Lubartowska 1, 

21-132 Kamionka.  

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w celu: 

 organizacji i przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy ogród w Gminie Kamionka 2019, w tym 

wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, a także publikacji informacji o zwycięzcach na stronie 

internetowej Urzędu Gminy https://www.kamionka.pl 

 publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy https://www.kamionka.pl zdjęć i nagrań z konkursu, 

na których może być utrwalony Wasz wizerunek jako element tła lub zbiorowości, co jest wymogiem 

uczestnictwa w konkursie. 

 

Komu możemy udostępnić Wasze dane  

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Wasze dane osobowe możemy przekazać zewnętrznemu 

fotografowi oraz podmiotom świadczącym usługi IT.  

 

http://www.kamionka.pl/kontakt.html
mailto:sekretariat@ugkamionka.pl
mailto:iod@pcat.pl
https://www.kamionka.pl/


    
 
 
                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 
 

 
 
Strona 2 z 2  
  

 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe 

Wasze dane osobowe będziemy przechowywać:  

 przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub 

niewykonania naszych zadań oraz obowiązków, tj. przez okres przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do publikacji 

zdjęć i nagrań z przebiegu konkursu; 

 do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu prawnego w 

przetwarzaniu Waszych danych. 

Czy musicie nam podać swoje dane osobowe 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by uczestniczyć w konkursie jako 

uczestnik.  

Jakie przysługują Wam prawa  

Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe macie prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania Waszych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są 

niekompletne; 

 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są 

nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; 

 usunięcia danych np.: kiedy Wasze dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały 

zebrane; 

 sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Wasze dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będą profilowane.  

 

 

 

 

 


