
Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 
119), zwanego dalej RODO 
b) rozpowszechnianie projektu wykonanego przez uczestnika oraz udziela nieodpłatnej, 
nieograniczonej w czasie i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie 
publicznie w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) oraz imienia, nazwiska, informacji o 
miejscowości, w której mieszka uczestnik, w ramach promocji Konkursu oraz działalności 
Organizatorów. 
 
 
                                                                   ……………………………… 
                                                                         Czytelny podpis 
 
 
 
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osób biorących udział w konkursie jest Młodzieżowy Dom Kultury 
„Dom Harcerza” ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez 
nas w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności 
edukacyjnej MDK „ Dom Harcerza”. 
 
Informujemy, że: 

 
1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 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  w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe. 

2. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 
lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia konkursu. 

3. Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową wybranych uczestników 
w konkursie, na stronie internetowej MDK  

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 
– przez czas określony w tych przepisach.  

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  



6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa).  

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano 
na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.  

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 
zautomatyzowany.  

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 
Kraków, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 
 


