
Ogłoszenie  

w sprawie zmiany regulaminu V Edycji Konkursu Historycznego  

Trudne Czasy Drogi Polaków do Niepodległości 

wraz z informacją o ochronie danych osobowych 

 

 

 

I. Zmiana terminu nadsyłania prac i podsumowania konkursu 

 

W związku z licznymi prośbami nauczycieli powiatu ełckiego, o wydłużenie terminu 

nadsyłania prac, organizatorzy konkursu tj. Regionalne Stowarzyszenie Polskich Dzieci 

Wojny oraz Muzeum Historyczne w Ełku podjęli decyzję o zmianie regulaminu V Edycji 

Konkursu Historycznego „Trudne Czasy. Drogi Polaków do Niepodległości”, w zakresie 

terminu nadsyłania prac i terminu podsumowania konkursu. 

 

Nowy termin nadsyłania prac upływa w dniu 28 lutego 2019 r. Uroczyste 

podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na przełomie 

marca/kwietnia 2019 r. 

 

Tekst jednolity regulaminu, uwzględniający wydłużone terminy w załączeniu.   

 

II. Ochrona danych osobowych 

 

W związku z treścią 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 danych informujemy, iż Regionalne 

Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oraz Muzeum Historyczne w Ełku gromadzą 

i przetwarzają dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w celu realizacji 

zdań statutowych i przeprowadzenia konkursu. 

Administratorem Danych Osobowych są Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oraz 

Muzeum Historyczne w Ełku. 

 

Organizatorzy nie udostępniają danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem 

Urzędu Miasta w Ełku (jako organu wykonawczego Honorowego Patrona Konkursu – 



Prezydenta Miasta) oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Każda osoba, która nadesłała pracę 

konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych przez organizatorów, w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Wraz z pracą konkursową niezbędne jest 

przesłanie oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, załączonego do 

niniejszego pisma.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu, 

a także przez okres realizacji celów promocyjnych i informacyjnych Organizatorów.  

Organizator nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach 

marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.  

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda 

osoba może zwrócić się do Organizatorów z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, 

każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie 

Organizatorów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Historycznego Tel. 87/ 732 

02 83. 

  

 

 

 


