
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

„Kosmiczne wakacje w Żaganiu” 

z dnia 31 maja 2021 roku 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

W związku z realizacją wymogów 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 RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Pani prawach z tym związanych: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań z siedzibą przy 
placu Słowiańskim 17, 68 – 100 Żagań, tel. 48 68 477 10 40, e-mail: info@um.zagan.pl 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować 
w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych drogą mailową: 
iod@um.zagan.pl lub korespondencyjnie na adres: plac Słowiański 17, 68-100 Żagań. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną A, 
a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji, przez okres zgodny ze zmienioną 
kategorią archiwalną dokumentacji. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Konkursu 
„Kosmiczne wakacje w Żaganiu” oraz publikacji wyników konkursu - w zakresie danych 
identyfikacyjnych (nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz wizerunkowych 
(zdjęcia z ogłoszenia wyników i wręczenia nagród). 

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających 
z Rozporządzenia. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu i prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 
miejsce do momentu wycofania zgody.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie tych danych 
jest warunkiem udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w Konkursie. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, 
organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego. 


