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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów z siedzibą przy ul. Kajakowej 12 B, 02-838 Warszawa, powołany Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr
XXXVIII/997/2016 z dn. 16.12.2016 r., wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta St. Warszawy, NIP:
9512448346, REGON: 368558429, tel: 22 125 56 02, e-mail: biuro@dokursynow.pl, dalej jako „DOK Ursynów” lub
„Administrator.”
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem telefonu: 22 125 56 02 oraz pod adresem e-mail: iod@dokursynow.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowanym przez Administratora
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu” 2019 (dalej jako „Konkurs”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie, co stanowi uzasadniony
interes Administratora. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a
i b RODO.

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nu-

mer telefonu oraz adres e-mail uczestnika Konkursu.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/
Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, w tym
do profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania Konkursu i eliminacji do Konkursu,
a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie
oraz dla celów archiwalnych.
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