
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MOPE. 
 

Pouczenie! Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez 
złożenie na piśmie wniosku do Administratora w przedmiocie odwołania zgody. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (*skreślić niewłaściwe) na przetwarzanie moich danych 
osobowe (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail) w celu 
organizacji, rozstrzygnięcia i promocji przez Muzeum-Orawski Park Etnograficzny konkursu 
fotograficznego p.t. „Bukreta zielna”  organizowanego w sierpniu 2020 roku.  

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.  

 

☐ (Tak, wyrażam  zgodę)                                                              ☐ (Nie, nie wyrażam  zgody) 
 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis uczestnika konkursu 

 
KLAUZULA informacyjna dotycząca przetwarzania przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

danych osobowych na podstawie zgody.   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwane dalej także 
RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z 
siedzibą: 34-484 Zubrzyca Górna (dalej MOPE), tel. 18/28-527-09, e-mail: biuro@orawa.eu; 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego przetwarzanie danych 
osobowych. Można się z nim skontaktować pod numerem telefonu: 609-651-709 lub pisząc na adres e-mail: 
iodo.public@gmail.com;  

3) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, fotografia konkursowa) przetwarzane będą przez MOPE w celu 
organizacji, rozstrzygnięcia i promocji konkursu p.t. „Bukreta zielna”  organizowanego w sierpniu 2020 roku;  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 
RODO. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne 
do wzięcia udziału w organizowanym konkursie;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do czasu osiągnięcia celu, dla którego następuje ich zbieranie;  

8) Posiada Pani/Pan prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

c. prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
których podanie jest dobrowolne,  

d. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o 
cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres 
siedziby Administratora;  

9) W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do dyrektora Muzeum – Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej lub przesłać pisemny wniosek na adres siedziby Administratora. Administrator 
bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku - udziela osobie, której 
dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw;  

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.  


