
Klauzula informacyjna  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Miejski Dom Kultury w Świnoujściu 

ul. Wojska Polskiego 1/1, 72-600 Świnoujście. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: iod@mdk.swinoujscie.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu „Ferie na Tik Tok’u” oraz udostępniania informacji o jego wynikach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) 

RODO. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt. 3, w tym wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, po czym 

zostaną usunięte (okres 12 miesięcy). 

6. Odbiorcami danych osobowych: 

a. aplikacji TikTok jest właściciel TikTok Ireland i TikTok UK; 

b. stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści. 

7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych 

w ramach działalności aplikacji TikTok. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 

danych w ramach aplikacji TikTok. 

9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach 

społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO 

w zw. z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 

r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

Do wszystkich informacji o Uczestnikach ujawnionych na Fanpage’u Organizatora 

Konkursu (Administratora danych osobowych) dostęp posiadają Facebook Ireland 

Ltd. w tym pozostałe spółki grupy Facebook, takie jak Facebook Inc. z siedzibą 

w Menlo Park (USA), do których te dane są transferowane w związku z celami 

wskazanymi w polityce prywatności Facebook’a, a wszystkie publiczne interakcje na 

profilu Administratora są widoczne dla jego innych użytkowników. Ponadto 

Administrator zauważa, że dane osobowe  będą  przekazane do Stanów 

Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne niż na terytorium EOG przepisy 

z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie gwarantować odpowiedniego 

poziomu zabezpieczeń. 



10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

b. prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

c. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. prawo do usunięcia swoich danych osobowych. 

11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do organizacji Konkursu, niemniej 

nie jesteście Państwo obowiązani do ich podania. Nie przekazanie danych osobowych 

skutkować będzie jednak brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 


