Klauzula poufności danych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Świeradów
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11-go Listopada 1. oraz Nadleśnictwo
Szklarska Poręba z siedzibą w Szklarskiej Porębie przy ul. Krasińskiego 6.
Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail
swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl / szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl , telefonicznie pod
numerem 75 781 63 33 / 75 717 23 32 lub tradycyjną pocztą na adresy wskazane
powyżej.
2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją
konkursu fotograficznego „Za to kocham Góry Izerskie”.
4. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez
Organizatora, jeśli będzie to konieczne do wykonywania zadań związanych realizacją
konkursu.
Będziemy przekazywać dane wyłącznie:


podmiotom

przetwarzającym,

którym

zlecimy

przetwarzanie

Pana/Pani danych,


innym odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisu prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z aktualnie
obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania i

archiwizowania

dokumentów.
7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa
do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody.
10. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie
przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie
fotograficznym „Za to kocham Góry Izerskie”. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału
w konkursie.
13. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

-----------------------------------Podpis uczestnika konkursu

