
INFORMACJA O PRZETWARZANTU DANYCH OSOBOWYCH
UczEsTNlKóW KoNKURsU

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych uczestników Konkursu NAGRODA lM. osKARA KOLBERG A ,,zA

ZASŁUGl DLA KULTURY LUDoWEJ" jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy

Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowane w Rejestrze lnstytucji Kultury prowadzonym

przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RlKl2L/99 NlP 796-007-85-07.

Nasz e-mail to muzeumwsi @ muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 33Ż 92 81'. z

lnspektorem ochrony Danych (loD) można skontaktować się za pomocą maila iod@rodo-

radom.pl

ITCELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:

o w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody uczestnika

Konkursu; art. 6 RODO Pkt 1 lit a,

o w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców - jeżeli występują obowiązki podatkowe),

gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze; art. 6 RODO pkt L lit c,
o w celach promocyjnych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym art. 6 RODO pkt 1 lit e.

III ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

1. organizator będzie zbierat od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
d) adres do korespondencji
2. organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NlP lub PEsEL),

c) data i miejsce urodzenia,
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

IV ODBIORCY DANYCH
Dane uczestników mogą być udostępniane współorganizatorom Konkursu którzy wspierają

Administratora danych w wypełnianiu zadań związanych z organizacją i przebiegiem

Konkursu.

V PRZEKAZYWANIE DANYSH Do PAŃSTW TRzEctcH BĄDŹ oRGANlzAcJl
MlĘDZYNARoDoWYcH
Dane uczestników nie będą przekazywane poza Polskę.



VloKREs, PRzEz KToRV DANE osoBoWE BĘDĄ PRZECHoWYWANE
Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie ll.

VII INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych orazz zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania da nych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwa rza nia danych,
d)przenoszenia da nych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.

Vtll lNFoRMAcJE o DoBRoWoLNośct PoDAN!A DANYCH
Podanie danych osobowych określonych w punkcie lll ma charakter dobrowolny, ale j.est

niezbędne do udziału w Konkursie.

IX INFORMACJE O PROFILOWAN!U

organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


