
Klauzula informacyjna dla opiekuna wskazanego przez rodzica

1. Administrator danych
Administratorem  danych  osobowych  osób  biorących  udział  w  konkursie  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.
Władysława Broniewskiego w Lubaczowie z siedzibą ul. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych  w Miejskiej  Bibliotece Publicznej  w Lubaczowie jest  Magda Fusińska.
Można  się  z  nim  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
korzystania  z  przysługujących  Państwu  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych.Z  inspektorem  można  się
kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  sprawnej  i  bezpiecznej  organizacji  rajdu  „Szlakiem Niepodległej”,  w
ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Niepodległość po polsku” w związku z wykonywaniem zadania realizowanego
w  interesie  publicznym,  które  polega  na  upowszechnieniu  w  społeczeństwie  wyrazu  patriotyzmu,  więzi  i
współodpowiedzialności  za  polskie  dziedzictwo  kulturowe,  a  także  w  celach  archiwizacyjnych  i  rozliczalności
wymaganej przepisami RODO. 
4. Kategorie przetwarzanych danych i ich źródło
Państwa dane osobowe zostały podane przez rodzica dziecka, który wskazał Państwa na opiekunów ich dziecka w
czasie  rajdu „Szlakiem Niepodległej”  organizowanego przez administratora.  Dane które  podał  to  Państwa imię  i
nazwisko 
5. Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27
czerwca 1997 o bibliotekach (Dz.U. z dnia 2019 poz. 1479 z późn. zm.). 
6. Okres przechowywania
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania dla którego
zostały zebrane tj. przez czas trwania rajdu „Szlakiem Niepodległej”, a po tym czasie przez okres i w zakresie, w
którym Administratorzy zobowiązani są do archiwizowania dokumentów na podstawie zasad Instrukcji Kancelaryjnej
każdego z Administratorów zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być: uprawnione podmioty obsługi informatycznej dostarczający
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej),
organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. W celach
związanych z rozliczeniem wydatkowania środków i kontrolnych dane osobowe mogą być przekazane Instytutowi
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych,

przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  osoby  te  sprzeciwiają  się  usunięciu  danych,  Administrator  nie
potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do
czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których
dane są przetwarzane.

 prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych  w  ogólnym  rozporządzeniu  o
ochronie danych osobowych,

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby  skorzystać  z  powyższych  praw,  proszę  skontaktować  się  z  naszym  inspektorem  ochrony  danych.  Prawo
wniesienia skargi do organu: Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rajdzie.


