
Załącznik nr 4, czyli zgoda Uczestnika lub każdego z członków zespołu na            
przetwarzanie danych osobowych, w związku z uczestnictwem w “Ogólnopolskim         
konkursie na opracowanie koncepcji gry historycznej”. 
 
 
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z organizacją “Ogólnopolskiego            
konkursu na opracowanie koncepcji gry historycznej”.  
 
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 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) (Dz. Urz. UE L 119 z             
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie                
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Animatorów i Twórców         
Kultury TRACH, ul. Gliniana 25 m.63,, 20-616 Lublin, tel. 508 476 794, adres email:              
info@fundacjatrach.org; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Animatorów i Twórców Kultury          
TRACH jest osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu, kontakt:        
info@fundacjatrach.org; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO              
w celu związanym z organizacją Ogólnopolskiego konkursu na opracowanie         
koncepcji gry historycznej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym         
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 8a oraz             
art. 96 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,            
przez okres 4 lat od dnia zakończenia Konkursu; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana        
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy;        
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w           
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana           

dotyczących; 
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych          

osobowych; 
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia          

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których        
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,          
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana        
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 



a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych                 
osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych          

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych       
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w           
szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z         
wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane        
przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z               
rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia        
ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i          
w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te           
przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom          
zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą         
również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą         
one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Fundacją w oparciu o umowy           
powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie             
IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób          
postępowania z danymi został opisany powyżej. 

11. Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i         
sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w        
realizację umowy.  

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….                                ………………………………………………….. 
(miejsce i data)                                                                                                                    (podpis) 


