Załącznik nr 2
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ PARAFIĘ
RZYMSKOKATOLICKĄ ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY I ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
W WĘGROWIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
„ADWENT W KULTURZE”
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia
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, zwanego dalej
„RODO”.
1.Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy z siedzibą w
Polsce, w Węgrowie (07-100), ul. Kościuszki 27a.
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ks. mgr lic. Tomasz Przewoźny ul.
Kościelna 1017-312 Drohiczynkom.692 873 827e-mail: inspektorodo@drohiczynska.pl.
3.Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
–za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu
„Adwent w kulturze”, organizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką św. Piotra z
Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie oraz Stowarzyszenie Klasztor Węgrów –
Centrum Dialogu Kultur, wyłonieniem Laureatów i przyznaniem nagród oraz w celach
promocji i informacji o Konkursie.
4.Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.
5.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na
dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w
dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej
informacji na adres mailowy rkosk@op.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie.
6.W przypadku wycofania przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, formularz zgłoszeniowy zawierający jego dane osobowe zostanie niezwłocznie
zniszczony.
7.Dane Laureatów mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Konkursu,
w tym publikowane na stronie internetowej www.klasztorwegrow.pl.

8.Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Parafii Rzymskokatolickiej św. Piotra z
Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie. Dane zostaną udostępnione członkom
Komisji Konkursowej.
9.Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10.Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych,
określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, oraz art. 17 i 18 RODO –prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania –
o ile będą miały zastosowanie.
11.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał
wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
„Adwent w kulturze”

12.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

