
Wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych  

 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Łącku. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o: 

- kontakt za pomocą skrzynki mailowej: jciesielka@pukempol.pl, iod.zgk@lacko.pl,  

- kontakt pisemny na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 

133, 34-451 Tylmanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 33-390 Łącko 755, 

- kontakt osobisty w siedzibie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. oraz 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, 

a także w celach marketingowych. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) Sprostowania danych, 

b) Usunięcia danych, 

c) Ograniczenia przetwarzania danych, 

d) Przenoszenia danych, 

e) Wniesienia sprzeciwu, 

f) Cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie. 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) Imię i nazwisko, klasa, szkoła. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu. 

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
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odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 

szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z : 

a) Przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) Utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) Nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych.  

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa oraz Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Łącku z siedzibą 33-390 Łącko 755. 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka prosimy o: 

- kontakt za pomocą skrzynki mailowej: jciesielka@pukempol.pl, iod.zgk@lacko.pl,  

- kontakt pisemny na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 

133, 34-451 Tylmanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku 33-390 Łącko 755, 

- kontakt osobisty w siedzibie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. oraz 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

rodzica. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. 

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, organizacji przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
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OŚWIADCZENIE (załączyć do pracy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………… w celach organizacji i 

przeprowadzenie konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych mojego 

dziecka jest P.U.K. EMPOL Sp. z o.o. z siedzibą os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku z siedzibą 33-390 Łącko 

755. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji konkursu.  

      ………………………………………………….. 

                         (podpis rodzica) 

Oświadczam, iż zapoznałam (łem) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu. 

      ………………………………………………….. 

                                       (podpis rodzica) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach 

przez P.U.K. EMPOL Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, na potrzeby konkursu plastycznego. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnienie w Internecie (w tym stronach P.U.K. EMPOL, Sp. z o.o., Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Łącku oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

………………………………………………….. 

                                       (podpis rodzica) 


