
Załącznik nr 2

Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), 
informujemy, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny 
z siedzibą w Lublinie, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, KRS: 0000019228, REGON: 007023180. Kontakt z 
Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu (+48) 81 532 49 74 lub adresem 
e-mail zgstl@op.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu (+48) 81 532 49 74 lub adresem e-mail zgstl@op.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
a) związanych z realizacją konkursu – na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
b) związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, 
archiwizacyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
4. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych będzie 
uniemożliwiać udział w konkursie.
5. Podpisanie klauzuli informacyjnej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Artysty/
Twórcy przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w celu przeprowadzenia konkursu, wystawy, wydania 
publikacji, o których mowa w regulaminie, przeprowadzenia szeroko rozumianej promocji konkursu, a także 
związanej z tym identyfikacji Użyczającego, publicznego podania imion i nazwisk Użyczającego.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO

    ………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Uczestnika
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#rzeźba


