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do Regulaminu

    Konkursu dla Seniorów
„WOLA-MOJA DZIELNICA”

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 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 r., dalej: RODO) – w związku z pozyskiwaniem od
Uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się następujące informacje:

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  konkursu  jest:  Ośrodek  Pomocy
Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy,  z  siedzibą  w  Warszawie  (01-233),
ul. J. Bema 91, tel. 22 571-50-00.

2. W  Ośrodku  został  wyznaczony  inspektor  ochrony  danych:  p.  Adriana  Pawłowska,
z  którym  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  związanych
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  ramach  konkursu  pisząc  na  adres  e-mail:
iod@ops-wola.waw.pl lub  na  w/w  adres  do  korespondencji  oraz  telefonicznie  pod
nr 22 571-50-30.

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody
( art.  6 ust.  1 lit.  a RODO)   w celu organizacji  i  przeprowadzenia konkursu, a także
w celach promocyjnych projektu pn. Konkurs “WOLA-MOJA DZIELNICA”

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być:
a) podmioty  uprawnione  na  podstawie  przepisów  prawa  do  uzyskania  danych

osobowych, w tym kontrolne i audytowe
b) w  przypadku  wydawania  folderu  pokonkursowego  -  firma  przygotowująca  

i wydająca folder
c) firma realizująca na rzecz Ośrodka usług archiwizacji i brakowania dokumentacji

5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane do czasu obowiązywania zgody tj.
przez okres trwania konkursu (od chwili złożenia pracy do rozstrzygnięcia konkursu) oraz
jego promocji, a następnie będą archiwizowane przez okres 10 lat, zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe ( ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

6. Uczestnik konkursu ma prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 ich  sprostowania  lub  uzupełnienia  (w  przypadku  gdy  są  nieprawidłowe  lub

niekompletne oraz do otrzymania w tym zakresie stosownego oświadczenia),
 ograniczenia ich przetwarzania,
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
przy czym cofnięcie  zgody na przetwarzanie  danych osobowych w podanym wyżej
zakresie będzie oznaczało wycofanie pracy z Konkursu,

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z realizacją Konkursu “WOLA - MOJA DZIELNICA” organizowany w ramach
Programu “Aktywny Senior”;

8.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również
w formie profilowania;

9. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte
zabezpieczenie pozyskanych danych osobowy.
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