
        Załącznik Nr 4 

        do Regulaminu Konkursu  

        na opracowanie projektu Logo  

        lub Logo wraz z hasłem promocyjnym 

        50-lecia istnienia  

        Gminy Mińsk Mazowiecki 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca konkursu na opracowanie projektu Logo lub Logo wraz z hasłem promocyjnym 

50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki. 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, 

tel. +48 25 756 25 00. 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez 

Administratora może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 14,  

05-300 Mińsk Mazowiecki, 

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl 

3) Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 

oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez 

Administratora konkursem. 

4) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych 

nagrodzonych osobach (nie dłużej jednak niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody. 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym przystąpienia 

i uczestnictwa w konkursie. 

6) Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 

tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji założeń w/w konkursu. 

7) Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowych. 



8) Uczestnicy konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

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

sprzeciwu.  

9) Każdy Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych 

Uczestnika, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej 

wycofaniem. 

10) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

 w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa], gdy uzna, 

iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: RODO). 


