
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 z 2016 Nr 119 poz. 1) informuje się, że:

1. Administratorem Danych jest Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, ul. Markowicka 
17, 47-400 Racibórz, arboretum.raciborz@interia.pl, tel. (32) 415 4405.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu, ocena zgłoszonych do konkursu prac, 
wyłonienie laureatów, ogłoszenie - w tym w środkach masowego przekazu – wyników konkursu, wydanie 
przyznanych w konkursie nagród.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym polegającym propagowaniu działań proekologicznych, zwróceniu uwagi na problem 
nadmiernej ilości śmieci, możliwości ich odzyskiwania i przetwarzania przez człowieka,

             budzeniu postaw poszanowania dla otaczającego nas środowiska przyrodniczego i troski o ład i porządek w
             otaczającym nas środowisku, aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej z obszaru powiatu raciborskiego do
             kreatywnego myślenia o problemach środowiskowych i propagowania postaw poszanowania środowiska - 
             art. 6 ust.1 lit.e RODO. Na jej podstawie Pani/Pana zgłoszenie do konkursu będzie przechowywane i 
             wykorzystywane na potrzeby organizacji konkursu.    

4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą 
udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym 
do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 
obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w 
poufności w procesie ich przetwarzania. W razie gdy przedłożona do konkursu praca uzyska nagrodę 
bądź wyróżnienie, Pana/Pani imię i nazwisko oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.  arboretum-raciborz.com.pl     oraz w mediach lokalnych.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wyznaczony  przepisami  prawa  w  tym  przez  okres

wskazany w instrukcji kancelaryjnej. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe
zostaną usunięte.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących Pana/Pani osoby,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest nieobowiązkowe. 

Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w 
konkursie.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą
profilowane.

Zapoznałem/am się z powyższą informacją.

http://www.raciborz.pl/
http://www.raciborz.pl/

