
ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Zgoda wymagana jest do wzięcia udziału w konkursie 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Częstochowskie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji celów zgodnych z regulaminem  III edycji konkursu fotograficznego Jurajska przyroda                                w   
obiektywie. 
 
…..............................................     ….......................................................... 

 Miejscowość, data       Podpis Uczestnika/Opiekuna 

 

 

Klauzula informacyjna 
Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., (dalej jako 
Rozporządzenie 2016/679) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Częstochowskie, Al. NMP 47, 42-217 Częstochowa. 
Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu umożliwienia udziału w III edycji 
konkursu fotograficznego Jurajska przyroda w obiektywie jego organizacji, przeprowadzenia                          
i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, w tym wydania nagród oraz udostępnienia danych osobowych 
laureatów. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail 
iodo@muzeumczestochowa.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

4. Dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego 
www.muzeumczestochowa.pl,na portalu społecznościowym www.facebook.com/MuzeumCzestochowskie, 
na stronie internetowej Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody http://www.zpfp.slask.pl, 
http://pl-pl.facebook.com/zpfp.okreg.slaski . oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 
prasowych oraz w publikacjach Muzeum Częstochowskiego i  w czasopiśmie Przyroda Polska. 

5. Odbiorcami danych osobowych jest Administrator, jury konkursu, osoby odwiedzające Muzeum 
Częstochowskie, osoby zainteresowane Konkursem oraz działalnością Muzeum Częstochowskiego. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z organizacją konkursu,                       
a następnie zgodnie z Instrukcją Archiwalną Muzeum Częstochowskiego. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

  

 

 

 

 

 

 

 


