
Klauzula informacyjna:
W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji VI Gminnego Konkursu Fotograficzno – Literackiego „Ja i moje ukochane zwierzątko”oraz zasadach, na
jakich będzie się to odbywało. 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  TOW  „Gryf  Pomorski”  w
Redkowicach, Redkowice 18, 84-351 Nowa Wieś Lęborska. 
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje  dane  osobowe,  które  przekazałeś  przetwarzane  są  w  celu  umieszczenia  na  stronie  internetowej  oraz
wizerunku,  zdjęć,  opowiadań  uczestników  konkursu,  w  tym  także  w  celu  obsługi  ewentualnych  reklamacji.
Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych  przez  Administratora.  Ta  podstawa  prawna  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  dotyczy
wszystkich  przypadków,  gdy  ich  przetwarzanie  jest  uzasadnione  z  uwagi  na  konieczność  zapewnienia
bezpieczeństwa usługi,  ulepszania naszych usług i  dopasowania ich do potrzeb i  wygody użytkowników, jak i
prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa
zobowiązują  nas także do przetwarzania Twoich danych osobowych  dla  celów podatkowych  i  rachunkowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji zadań Administratora. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz chciał nam ich podać, nie
będziemy w stanie zaprosić Cię do udziału w konkursie.
Komu Twoje dane osobowe są udostępniane?
Twoje  dane  osobowe są  wykorzystywane  do  własnego użytku  Administratora.  Odbiorcami  danych  mogą  być
natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora.
Twoje  dane  osobowe mogą  być  również  udostępnione  instytucjom i  organom państwowym,  które  są  do tego
upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych?
W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z Administratorem danych. 
Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym
momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody
nie  wywiera  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej
wycofaniem.
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