
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca  przetwarzania danych osobowych uczestnika 

Powiatowego Konkursu Literackiego  „Ja i pszczoły” 

  

1. Współadministratorami danych osobowych uczestników konkursu są : 

 Rejonowe Koło Pszczelarzy w Tarnobrzegu  

 Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Michała Marczaka w Tarnobrzegu  (dalej: MBP). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@mbp.tarnobrzeg.pl. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez MBP w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia  

Konkursu Literackiego  i Rejonowe Koło Pszczelarzy w celu zakupu, wręczenia i właściwego rozliczenia 

nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania   danych osobowych uczestników Powiatowego Konkursu Literackiego  

dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę  

na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ). 

5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki,  w których zostaną 

zawarte informacje mogące być danymi osobowymi, współadministrator danych (Rejonowe Koło Pszczelarzy) 

będzie musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów nadzorczych/kontrolnych, w tym 

zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) 

 i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań 

podatkowych oraz pozostałymi prawami. 

6. Dane osobowe konkursu będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych  

na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług 

teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich  

oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla MBP i Rejonowe Koło Pszczelarzy.  

7. Dane osobowe zebrane na potrzeby: 

a. realizacji umowy będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania  

b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak Rejonowe Koło 

Pszczelarzy będzie do tego zobligowane przepisami  prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 

lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  

c. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 

określonych w tychże przepisach). 

8. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane do chwili wyłonienia przez Komisję laureatów 

Powiatowego Konkursu Literackiego.  

9. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane jak w pkt.7. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo: 

a. dostępu do treści danych, 

b.  ich sprostowania, 

c.  ograniczenia ich przetwarzania. 

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych  uczestnika  Powiatowego Konkursu Literackiego 

narusza przepisy RODO* mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie. 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Powiatowego Konkursu Literackiego może być 

wycofana w każdej chwili . 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz  konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu 

zawartego w pkt.3  i tym samym możliwości  uczestnictwa w  Powiatowym Konkursie Literackim . 

14. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniem. 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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