Załącznik nr 4 do Regulaminu Gry miejskiej

„EKOmpost – segreguj z głową”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fzycznych 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. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz, komunalny@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 74;



dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Racibórz: iodo@um.raciborz.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, czyli przesłanki z art. 6
ust. 1 lit e RODO w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach prowadzonej gry
miejskiej „EKOmpost – segreguj z głową” realizowanej w ramach:
Kampanii informacyjno-edukacyjnej dla projektu pn.: „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w mieście Racibórz” w ramach rozbudowy kompostowni odpadów zielonych


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Gry miejskiej;



Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. realizacja zadania publicznego
określonego w § 2 Regulaminu Gry Miejskiej, na potrzeby organizacji Gry miejskiej „EKOmpost – segreguj z głową”
wyłonienie Laureatów i innych osób nagrodzonych oraz upowszechnienia informacji na temat Gry i nagrodzonych
Uczestników;



Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;



Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem wskazanych podmiotów oraz innych
przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności podmiotom kontrolującym poprawność realizacji
konkursu i projektu, w ramach którego jest realizowany;



Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty współpracujące przy realizacji Gry miejskiej,
czyli Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C. Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski , ul. Jesionowa 9a, 40-159
Katowice którym udostępnione zostaną wszelkie dane;



Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;



Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;



Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane proflowaniu;



Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego;
.
………………………………………………..
Data i podpis Opiekuna Drużyny

…………………………………………………………
Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Gry Miejskiej

„Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”
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