
Załącznik nr 2 

do Regulaminu XXII edycji Konkursu „Mazowsze – moja mała ojczyzna” 

                              KLAUZULA  INFORMACYJNA  RODO 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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), regulujące 

ochronę danych osobowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO” 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i ich Opiekunów 

Prawnych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. 

Solidarności 62, 00-240 Warszawa, NIP: 526 030 79 04, REGON: 000276050, 

RIK/14/99, Samorządowa Instytucja Kultury Województwa Mazowieckiego 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa  lub   e-mail: sekretariat@muzn.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 62, 00-

240 Warszawa lub pod adresem email: iod@muzn.pl 

4. Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO – za 

zgodą Opiekuna Prawnego Uczestnika Konkursu, którego dane dotyczą w celu: 

1) związanym z przystąpieniem do Konkursu – XXII edycji konkursu „Mazowsze – 

moja mała ojczyzna”, 

2) wyłonieniem laureatów i osób wyróżnionych, 

3) przyznania nagród laureatom i osobom wyróżnionym, 

4) promocji i informacji o Konkursie, 

5) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń będącego jednocześnie realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Dane Opiekuna Prawnego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska, 

wieku, numeru telefonu, adresu e-mail, podpisu, szkoły/uczelni, zawodu. 

7. Dane osobowe Opiekuna Prawnego będą przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska, 

numeru telefonu, adresu e-mail, podpisu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 

Konkursie i przyznania nagród. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu z wyłączeniem danych Laureatów Konkursu i 

Osób Wyróżnionych będą przetwarzane do zakończenia Konkursu lub cofnięcia danych 

przez osobę, której dotyczą. Cofnięcie zgody może nastąpić przed rozstrzygnięciem 

konkursu poprzez przesłanie informacji na adres iod@muzn.pl Cofnięcie zgody 

oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.  

10. Dane osobowe Laureatów Konkursu i Osób Wyróżnionych będą przechowywane przez 

czas wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

rachunkowych  i archiwizacyjnych. 
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11. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych. 

12. Do danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Administratora oraz 

członkowie Komisji Konkursowej. 

13. Dane Laureatów Konkursu i Osób Wyróżnionych (jedynie imię i nazwisko) mogą być 

publikowane na stronie internetowej Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, które dane są przetwarzane 

przysługuje prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych; 

2) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych; 

3) żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych; 

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

6) przenoszenia swoich danych osobowych, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

16. Dane osobowe Laureatów Konkursu i Osób Wyróżnionych będą przetwarzany przez 

okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków objętych umowami o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w Regulaminie Konkursu.  

 

 

 


