
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursów  

organizowanych przez  Cieszyński Ośrodek Kultury  

„Dom Narodowy” 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom 

Narodowy, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu: mailowo: 

sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11, Wyznaczyliśmy inspektora 

ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: - listownie na adres COK Dom Narodowy 

– IOD Rynek 12, 43-400 Cieszyn - mailowo na adres: iod@domnarodowy.pl. 
 

I.  CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka odbywa się w związku 

z organizacją przez  CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY - DOM NARODOWY konkursu na  

podstawie wyrażonej zgody. 

 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKAJĄCA Z RODO: 
1. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu 

i zakresie (Art. 6.1 lit. a). 
2. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora 

obowiązków określonych przepisami prawa (Art. 6.1 lit. c). 
II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt I odbiorcami 

Pani/Pana/Dziecka danych osobowych pracownicy, współpracownicy  oraz inne podmioty 

współpracujące z Administratorem,  

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu a ponadto do  czasu wycofania Pani/ Pana zgody na przetwarzanie, 
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 

wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 
IV.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH. 

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych, 
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych,  
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych, 
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych, 

V. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY. 
ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych do momentu jej wycofania. 
VI.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
VII.  INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH 

NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka jest dobrowolne jednak niezbędne  

do wzięcia udziału w konkursie. 
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