
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie LIGA KOBIET 

NIEOBOJĘTNYCH z siedzibą w Bytomiu plac Karin Stanek 2, 41-902  

2. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy 

przetwarzane będą w celu udziału w konkursie realizowanym przez Ligę Kobiet Nieobojętnych 

na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą Państwo cofnąć lub odwołać; 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych 

z siedzibą w Bytomiu 41-902, plac Karin Stanek 2;  

5.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane lub przekazywane podmiotom trzecim  

jak i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia trwania Konkursu;  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym ale niezbędnym 

w celu wzięcia udziału w konkursie.  Niepodanie danych osobowych lub ich wycofanie w trakcie 

trwania konkursu będzie równoznaczne z brakiem możliwości brania w nim udziału; 

10. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane osobowe biorących w nim udział osób zostaną 

w sposób trwały usunięte. 

11. Jednocześnie stowarzyszenie informuje iż osoby biorące udział w konkursie wyrażają 

dobrowolną zgodę na publikację ich imienia i nazwiska na stronie internetowej Ligi Kobiet 

Nieobojętnych w momencie uzyskania lokaty pierwszej, drugiej, trzeciej lub uzyskania 

wyróżnienia. W razie nie wyrażenia zgody na powyższe należy o tym fakcie powiadomić 

stowarzyszenie przed zakończeniem konkursu. 

 


