Załącznik nr 2 do Regulaminu
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca Konkursu „Kręci nas historia”
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu
„Kręci nas historia” oraz innych działań mających na celu realizację zadań statutowych Śląskiego
Centrum Wolności i Solidarności.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych
osobowych we wskazanych wyżej celach wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 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), umowa
(Regulaminu Konkursu), której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, adres:
ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie
technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i
zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również
ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności: Pan Marek
Suchan, e-mail: rodo@scwis.pl, adres do korespondencji: ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice,
z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia w/w Konkursu, bądź do czasu
wycofania przez Panią/Pana zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
przenoszenia danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może
skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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