
KLAUZULA INFORMACYJNA

w sprawie przetwarzania danych osobowych

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
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem
2016/679 informuję, Panią/Pana że:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: urzad@um.cieszyn.pl.

2)  Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych: Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, wysokości oraz
rodzaju  przyznanej  nagrody,  będących wynikiem rozegrania  Cieszyńskich Turniejów Siatkówki  Plażowej
w ramach cyklu pn. „IV Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej” ”na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 2016/679.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby zainteresowane rozstrzygnięciem konkursu w ramach
którego  przyznane  zostały  nagrody  w  formie  kart  podarunkowych,  różne  kanały  informacyjne,  Śląski
Związek Piłki Siatkowej oraz firma informatyczna, świadcząca usługi serwisowe oprogramowania, z której
korzysta urząd miejski.

5)  Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  zgodnie  z  Rozporządzeniem Prezesa  Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  danych  narusza  przepisy  rozporządzenia
2016/679.

8)  Podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych jest  umowne oraz  dobrowolne,  ale  bez ich  podania  nie
będzie możliwe przyznanie nagrody, dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu w wyniku rozegrania Cieszyńskich
Turniejów Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „IV Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej”.


