ZAŁĄCZNIK NR 2
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu
przepisów 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) dalej
„RODO” jest Archiwum Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl
2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Archiwum
Państwowe w Przemyślu, ul. Lelewela 4, 37-700 Przemyśl. Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@valven.pl
Dane osobowe Uczestnika nagrodzonego i wyróżnionego w konkursie, w postaci
imienia i nazwiska Uczestnika, klasy, nazwy i adresu szkoły oraz wizerunku
Uczestnika będą przetwarzane w celu upublicznienia wyników konkursu na stronie
internetowej Archiwum Państwowego: www.przemysl.ap.gov.pl oraz mediach
społecznościowych Archiwum.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona
zgoda (art.6 ust. 1 lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
(art.6 ust.1 lit. F RODO).
4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez jego rodzica lub opiekuna

prawnego, a przypadku nagrodzonych i wyróżnionych również w zakresie
wizerunku Uczestnika.
6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do
Administratora.
6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
…………………………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
…………………………. ……...w postaci: imienia i nazwiska Uczestnika, klasy, nazwy
i adresu szkoły oraz wizerunku Uczestnika w celu przeprowadzenia
konkursu/konkursów:
Upamiętnienia Patronów Roku 2022 w mojej okolicy/Patroni Roku 20221
organizowanego/organizowanych przez Archiwum Państwowe w Przemyślu,
ul. Lelewela 4; 37-700 Przemyśl oraz upublicznienia jego/ich wyników.

…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, data, miejscowość)
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