
Klauzula informacyjna: Konkurs Śląska Fotografia Prasowa – najlepsze zdjęcia 2021 roku 

 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________ 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40-021 

Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nr telefonu i adres e-mail) 

przetwarzane będą w celach: przyjmowania zgłoszeń konkursowych, organizacji i realizacji Konkursu, kontaktu 

z uczestnikami Konkursu, wydawania nagród w Konkursie osobom nagrodzonym, organizacji wystawy konkursowej 

(tradycyjnej w siedzibie Biblioteki Śląskiej i/lub online na kanale Biblioteki Śląskiej), przygotowania katalogu konkursowego, 

promocji Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): 

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole) TAK    NIE  

3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko wraz z opisem pracy konkursowej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda) w celach wynikających z regulaminowej realizacji Konkursu lub jego promocji czy też 

promocji Biblioteki Śląskiej jako jego Organizatora (dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o działalności 

Biblioteki Śląskiej). Cele te mogą być osiągnięte poprzez przetwarzanie danych w: 

– katalogu bibliotecznym (wszystkie prace konkursowe przekazywane są do zbiorów Biblioteki Śląskiej), 

– podpisach pod zdjęciami na wystawach pokonkursowych w siedzibach współorganizatorów, partnerów Konkursu, etc. 

– zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie znajduje się archiwum Konkursu (plakaty, komunikaty z wynikami, katalogi 

konkursowe): 

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole) TAK    NIE  

4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna 

zgoda) w celu dokumentowania, rozpowszechniania informacji o działalności Biblioteki Śląskiej i w celach archiwizacyjnych: 

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole) TAK    NIE  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest także art. 6 ust 1 lit. b RODO – zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne 

ciążące na Administratorze związane ze sprawozdawczością podatkową i księgową) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (zadanie 

jest realizowane w interesie publicznym i prowadzone w ramach działalności kulturalnej związanej z tworzeniem, 

upowszechnianiem i ochroną kultury – zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 

25 października 1991 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). 

6. Do wzięcia udziału w Konkursie wyrażenie powyższych zgód jest niezbędne. Ich nieudzielenie oraz niepodanie danych 

osobowych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane 

osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora 

Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa (np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych). 

8. Odbiorcą danych osobowych użytkowników stron i profili tematycznych Biblioteki Śląskiej jest Facebook. 

9. Transfer danych do USA odbywa się w oparciu o zatwierdzone przez KE standardowe klauzule umowne, 

a z przysługujących użytkownikowi praw można skorzystać bezpośrednio w aplikacji Facebook. W przypadku Facebooka 

zawarcie standardowych klauzul umownych jest realizowane z chwilą zaakceptowania regulaminu Facebooka. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem 

ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO będą przetwarzane przez Bibliotekę Śląską 

do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane na podstawie innych podstaw prawnych będą przechowywane przez okres do 

momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Regulaminu Konkursu, jak również wykonania obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną zgodną z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

____________________       ____________________ 
       data         czytelny podpis 

mailto:bsl@bs.katowice.pl
mailto:iodo@bs.katowice.pl

