
ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam /  nie wyrażam* zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i  nazwiska w związku z udziałem w ogólnopolskim
Konkursie pt. „Wirtualny Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy o miecz Króla Kazimierza” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach
i informacjach o nim i jego wynikach.

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Muzeum:

Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Muzeum w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zamkowa 1. W
sprawach  dotyczących  konkursu,  mogę  się  Państwo  kontaktować  telefonicznie  z  Muzeum  w  Łęczycy  nr  tel.  509  033  181  lub  e-mailem:
info@muzeumleczyca.pl

Inspektorem  Ochrony  Danych  (IOD)  jest  Małgorzata  Bartniak.  Można  się  z  nią  kontaktować  poprzez  e-mail:
mbartniak@muzeumleczyca.pl

Dane  osobowe  podane  przez  Uczestnika  konkursu,  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji,  promocji  i  przeprowadzenia  Konkursu,
publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Muzeum w Łęczycy czy w działalności edukacyjno-informacyjnej
oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej UODO, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,

Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia
wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu,

b) opublikowanie informacji o laureatach,

c) archiwizację dokumentów.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a.
RODO.
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze
zm.) - przez czas określony w tych przepisach.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

a/ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b/ sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
nie następuje w celu  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c/  ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d/ wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie  danych osobowych jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do umożliwienia  Administratorowi zorganizowania  Konkursu,  powiadomienia
laureatów  o  przyznaniu  nagród  oraz  przetwarzaniem  danych  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  edukacyjno-informacyjną  w  ramach
upowszechniania wiedzy o kulturze średniowiecza (w tym przygotowania materiałów edukacyjnych na potrzeby Muzeum).

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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