
Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu 

EC1 Łódź – miasto Kultury w Łodzi niniejszym informuje, że w następstwie otrzymania zgłoszenia pracy 
konkursowej będzie przetwarzać wskazane powyżej dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się 
poniżej. 
I. Administrator danych osobowych 
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź 
II. Inspektor Ochrony Danych  
Krzysztof Radecki, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji 
swoich praw pisząc na adres: ido@ec1lodz.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt I. 
III. Cele i podstawy przetwarzania 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu „Komiksowa Odyseja kosmiczna” 
na podstawie  z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1). tzn. przetwarzanie tych danych jest niezbędne do przeprowadzenia 
konkursu oraz prawidłowej realizacji praw autorskich przysługujących autorom prac konkursowych (a zwłaszcza 
publikacji i prezentowania prac ze wskazaniem danych odnośnie autorstwa pracy) jak również dla potrzeb 
podatkowych związanych z rozliczeniem konkursu. 
IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy  
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: Imię i nazwisko, Adres poczty elektronicznej, 
Numer telefonu, imię i nazwisko Twojego dziecka/podopiecznego, data urodzenia Twojego 
dziecka/podopiecznego. W przypadku osób nagrodzonych dodatkowo będziemy zobowiązani przetwarzać dane 
dla celów podatkowych tj. nr PESEL, adres zamieszkania. 
V. Odbiorcy danych 
Dane dziecka będącego twórca zgłoszonej pracy konkursowej, obejmujące jego  imię i nazwisko oraz wiek mogą 
być udostępnione publicznie w związku z prezentacja pracy konkursowej na wystawie w trakcie 31. MFKiG. Jeżeli 
praca konkursowa zostanie nagrodzona i nastąpi przeniesienie praw autorskich do tej pracy na Organizatora – co 
będzie wymagało złożenia odrębnego oświadczenia, wówczas dane autora pracy obejmujące jego imię i nazwisko 
będą mogły być publicznie prezentowane w takim zakresie w jakim będzie podlegała publikacji i prezentacji 
nagrodzona praca, zgodnie z zakresem pól eksploatacji wskazanych w treści oświadczenia o przeniesieniu pra 
autorskich. Wszystkie pozostałe dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: 
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, urzędom skarbowym, sądom, 
biegłemu rewidentowi wykonującemu audyt i sprawozdanie finansowe dla Administratora, 
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
VII. Okres przechowywania danych  
Twoje dane pozyskane w celu udziału w Konkursie przechowujemy przez okres pięciu lat, z tym zastrzeżeniem że 
jeśli praca Twojego dziecka zostanie nagrodzona i nastąpi przeniesienie praw autorskich do tej pracy, wówczas 
dane te będą przechowywane przez cały okres obowiązywania praw autorskich tzn. aż do momentu wygaśnięcia 
tych praw i upływu związanych z tym terminów na dochodzenie ewentualnych roszczeń w tym zakresie  
VIII. Twoje prawa: 
Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, 
możesz zażądać, abyśmy je usunęli. 
d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych 
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim 
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy 
je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez 
Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) 



dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio 
innemu podmiotowi 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego  
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, równocześnie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli 
dane wymagane treścią zgłoszenia nie zostaną podane, nadesłana praca nie będzie mogła wziąć udziału  
w konkursie. 

 
Oświadczenie zgłaszającego: 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zawartymi  powyższej informacjami oraz są one dla mnie 

zrozumiałe i wystarczające. 

 

…................................................ 

(podpis opiekuna prawnego) 

 


