
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

XXX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego 

Zgodnie z 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), organizator informuje, że: 

1) Administratorem przetwarzanych w ramach Konkursu danych osobowych jest 

Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego z siedzibą w Domu Literatury  

w Łodzi przy ul. Roosevelta 17. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: 

slkkb@slkkb.org.pl. 

3) Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie XXX edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego, rozumianej jako szereg działań 

organizacyjno-promocyjnych uwzględnionych szczegółowo w regulaminie 

wydarzenia. 

4) W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona i nazwiska, 

adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy. 

5) Nie sprzedajemy danych osobowych. Nie transferujemy danych osobowych do państw 

trzecich.  

6) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współuczestniczącym  

w organizacji Konkursu – partnerom, jurorom, podmiotom publikującym wyniki 

konkursów. Dane mogą być przekazywane wspierającym nas podwykonawcom,  

tj. operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT lub obsługi płatniczej, 

podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej, podmiotom 

monitorującym nasz serwis. 

7) Dane uczestników będą przechowywane tylko na czas trwania wydarzenia (włączając 

w to obsługę po samym wydarzeniu). 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych  

i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, uczestnik nie będzie mógł zgłosić zestawu 

poetyckiego do Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K. K. 

Baczyńskiego.  

9) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

10)  Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,  

że – przetwarzając dane osobowe – Administrator narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679. 

 

 

 

 

…………………………… 

(data i podpis uczestnika) 
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