
        Załącznik nr 6  

 

       Do Regulaminu Konkursu 
na opracowanie projektu graficznego 

 muralu przedstawiającego Krzysztofa Krawczyka  
oraz jego wykonanie w ramach  

trasy „Muzyczne Murale“ 
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Urząd Miasta Opola z siedzibą: 
Rynek Ratusz, 45-015 Opole. 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować z Inspektorem ochrony 
danych Administratora pod adresem e-mail: IOD@um.opole.pl. 
3. Dane osobowe podane przez Uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu przeprowadzenia Konkursu na opracowanie 
projektu graficznego muralu przedstawiającego Krzysztofa Krawczyka oraz jego wykonanie w ramach 
trasy „Muzyczne Murale“, wyłonienia laureata oraz przyznania mu nagrody, publikacji informacji o 
laureacie konkursu, jego utworów na stronie internetowej i portalach społecznościowych 
Administratora oraz w mediach, w celach promocji i informacji o Konkursie. 
4. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonych powyżej celów, 
w tym w szczególności: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres 
korespondencyjny, numer telefonu. 
5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub 
cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być 
cofnięta w dowolnym momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej 
informacji na adres IOD@um.opole.pl, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z 
udziału w Konkursie. Dane Laureata, po zakończeniu Konkursu, będą przetwarzane do momentu 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu archiwizacji, przy czym 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
6. Do danych Uczestnika konkursu mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, 
członkowie Jury Konkursu oraz podwykonawcy Urzędu Miasta Opola, wyłącznie w zakresie 
świadczonych usług, w szczególności dostawcy usług hostingu poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej (w tym portali społecznościowych), podmioty wykonujące usługi serwisowe, firmy 
świadczące usługi prawne, konsultacyjne i audytowe, organy uprawnione do otrzymywania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 
15-16 i 19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, oraz art. 
17-18 RODO – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, o ile będą miały zastosowanie.  
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do 
przeprowadzenia konkursu, udziału Uczestnika w konkursie i do przyznania nagrody. 
10. Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 


