
Załącznik nr 1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
„Listy z domu” 

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Roz-
porządzenia 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 lub RODO) (Dz.Urz.UE.L 
Nr 119), Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
– Organizator Konkursu „Listy z domu” informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych 
w związku z Konkursem „Listy z domu” jest Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu 
Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, marszałkowska instytucja kultu-
ry, posiadająca NIP: 953-10-25-701, REGON: 000278356 (dalej zwana 
„Administratorem”). 

2. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administra-
tora zgodnie z RODO w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 
i ogłoszenia laureatów, wypełnienia obowiązków prawnych spoczy-
wających na Administratorze, w tym obowiązków  o charakterze po-
datkowym związanych z ewentualnym przyznaniem nagród 
laureatom Konkursu.  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu 
o następujące podstawy prawne: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1

a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę  na przetwarza-
nie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz jego 
upowszechnienia i promocji 

2) na podstawie art. 6 ust. 1

b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, przy czym w tym przypadku 
umowę tę stanowi udzielenie licencji w odniesieniu do pracy konkur-
sowej; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1

c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze - obowiązki o charakterze 
podatkowym związane z ewentualnym przyznaniem nagród laurea-
tom Konkursu. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świad-
czące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego 
na zlecenie Administratora , podmioty które będą świadczyły usługi 
na zlecenie Administratora, a także podmioty uprawnione do uzyska-
nia danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego realizacji, 

b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu jego 
realizacji przez czas przekazywania nagród, przygotowania, wydania  
i dystrybucji słuchowiska wydanego na płycie, czytania na antenie 
Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz w Internecie przez okres 
wymagany przepisami prawa, 

c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 
zgody – do momentu jej cofnięcia. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
zgłoszenia udziału w Konkursie.

7. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania od Admini-
stratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych.

8. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa lub 
do organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 
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zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

11. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się 
kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą poczty 
elektronicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres Administratora.
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