KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2022
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka
w Tarnobrzegu.
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)) informuje
się, że:
1. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. dr M. Marczaka
w Tarnobrzegu, ul. Szeroka 13, 39-400 Tarnobrzeg.
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 przetwarzane będą na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu
organizacji konkursu, promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy, podmioty przetwarzające
dane w imieniu Biblioteki ( obsługujące systemy teleinformatyczne, serwer i bazy
danych ), podmioty świadczące Bibliotece usługi konsultacyjne, doradcze, pomoc
prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność na
rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i współpracownicy Biblioteki w ramach
wypełniania obowiązków służbowych media celem publikacji wyników konkursu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonania zadań Biblioteki i innych
prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez czas w których przepisy prawa
nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w którym Biblioteka może ponieść
konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych
lub obowiązków prawnych.
6. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody.
7. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, liczba książek, przedział wiekowy wygenerowane
automatycznie przez system informatyczny obsługujący MBP w Tarnobrzegu są
konieczne do wyłonienia laureatów Konkursu.
8. Czytelnik ma prawo nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w konkursie i tym samym
na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.
9. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

