
Klauzula Informacyjna

Na podstawie 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. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) –  (dalej jako „RODO”),
informujemy, że:

1) Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/
opiekuna prawnego/nauczyciela prowadzącego jest Prezydent Miasta Lublin;
dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1 , 20–109 Lublin. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik Kon-
kursu oraz rodzic/opiekun prawny/nauczyciel prowadzący może się skontakto-
wać we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący
sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Admi-
nistratora danych. 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym jest zgoda art. 6 ust.1 lit.a RODO.

4) Dane  osobowe  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/
nauczyciela prowadzącego przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowa-
dzenia  Konkursu  „Europejski  Lublin  –  oczami  młodych  artystów”  -  edycja
2019. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Miasta Lublin: www.lublin.eu. 

5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji
celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wyma-
ganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Uczestnikowi Konkursu oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ na-
uczycielowi prowadzącemu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momen-
cie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokona-
no na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7) Dane Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela pro-
wadzącego mogą zostać przekazane: Instytucjom Kontrolującym oraz Instytu-
cji  Zarządzającej  Programem  Operacyjnym  Polska  Wschodnia  2014-2020,
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/3/2019 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu plastycznego „Europejski Lublin oczami młodych artystów” – edycja 2019,  wprowadzenia
Regulaminu Konkursu, powołania Komisji Konkursu oraz wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursu

http://www.lublin.eu/
mailto:iod@lublin.eu


Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa  Lubelskiego  na  lata
2014-2020, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w  celu  sprawozdawczości,  działań  informacyjno-promocyjnych  i  ewaluacji
projektów. 

8) Dane  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela
prowadzącego mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9) Dane  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela
prowadzącego  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym
nie będą podlegać profilowaniu. 

10)Dane  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna  prawnego/nauczyciela
prowadzącego  nie trafią poza Europejski  Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

11)W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi Konkursu oraz
rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługują następujące prawa:

• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
• prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych

bezpodstawnie; 
• prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym

momencie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
zgody; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarza-
my dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

• prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania
od  nas  swoich  danych  osobowych.  Prawo  do  przenoszenia  danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy
na  podstawie  zgody  Uczestnika  Konkursu  oraz  rodzica/opiekuna
prawnego;

• prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  Uczestnik
Konkursu lub  rodzic/opiekun prawny  uzna, iż  przetwarzanie danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych.

12) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszającemu przysługu-
ją następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
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• prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych
bezpodstawnie; 

• prawo  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym
momencie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie
zgody; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarza-
my dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

• prawo  do  przenoszenia  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania
od nas  swoich  danych  osobowych.  Prawo  do  przenoszenia  danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy
na podstawie zgody;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy zgłaszający uzna,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

       13) Podanie przez Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego/          
 nauczyciela prowadzącego danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
 dla celów przeprowadzenia Konkursu. 
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