
Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Kulinarnego „Czas na rybę ”

KLAUZULA RODO

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” z siedzibą w
Biestrzynniku, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek;

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lgropolszczyzna.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny ul. Zajączka 7/1, 45-050 Opole;

3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@lgropolszczyzna.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2);

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);

5. Zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia oraz
promocji Konkursu Kulinarnego „Czas na rybę”

6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wsparcia
informatycznego.

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą osoby lub podmioty, które realizują zadanie związane z Konkursem Kulinarnym „Czas
na rybę”, a także mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa oraz podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej
umowy

8. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o
których mowa w pkt. 5. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w
przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, Uczestnikowi przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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