
 

Przetwarzanie danych osobowych - klazula 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym 
wizerunkowych, przez Parowozownię Wolsztyn Instytucję Kultury Województwa 
Wielkopolskiego, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, zawartych w dokumentach 
zgłoszeniowych, w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 

2. Zgodnie z art. 13 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 informujmy, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest: 
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego 
(ul. Fabryczna 1,  64-200 Wolsztyn, tel. /68/4191793; e-mail 
info@parowozowniawolsztyn.pl) reprezentowana przez Dyrektora 

b) Inspektorem ochrony danych w Parowozowni Wolsztyn jest: 
Marta Kaźmierczak, e-mail: iod@hdm.net.pl   

c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. Pana/Pani zgody 
w celu: 

- realizacji procedury konkursowej 
- organizacji wydarzenia 
- promocji Instytucji Kultury 

d) Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
w pkt c) celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa lub w związku z cofnięciem zgody. 

e) Uczestnik Konkursu ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych osobowych. 

f) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa;  
- podmioty będące partnerami przedsięwzięcia; 
- użytkownicy strony www.parowozowniawolsztyn.pl i 

https://www.facebook.com/ParowozowniaWolsztyn/ 
g) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

h) Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procedury 
konkursowej. 

i) Parowozownia Wolsztyn nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż  
związanych z realizacją konkursu. 

j) Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie 
wobec nich profilowania. 

 


