
Klauzula informacyjna  

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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 

przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną: 

1. Współadministratorami są Dom Dziecka w Równem „Jaś” Równe 78, 05-282 Strachówka, tel. 

25 676 09 14, e- mail: dom-dziecka-rowne@o2.pl oraz Dom Dziecka w Równem „Małgosia”, Równe 

78B, 05-282 Strachówka, tel. 25 676 09 14, e- mail: dom-dziecka-rowne@o2.pl, które reprezentuje 

Dyrektor Jan Nowak.  

2. Współadministratorzy na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO powołali Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, kontakt pod 

adresem: list@domdziecka.org.pl 

3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w celu: 

przeprowadzenia XI Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia – Moje miejsce 

na Ziemi”. 

4. Dostęp do danych osobowych uczestników Konkursu będą mieli upoważnieni przez 

Współadministratorów pracownicy placówki, którzy są bezpośrednio zaangażowani w 

przeprowadzenie konkursu, goście uroczystości finałowej oraz uczestnicy konkursu.  Zdjęcia obrazu 

zawierające dane osobowe uczestników, opiekunów prawnych, innych osób znajdujących się w 

obiekcie są przetwarzane tylko w celach, dla których zostały zebrane. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

przyjętego celu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów przysługują 

Państwu następujące prawa: 

prawo dostępu do swoich danych; 

 prawo do sprostowania danych (które są nieprawidłowe); 

 prawo do żądania usunięcia danych; 

 prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku 

z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

                                                                                                                                   Współadministratorzy. 
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