KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

„Ogarnij koronawirusa ☺
napisz Bajkę!”
Zgodnie z 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 swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
RODO, informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, z siedzibą
ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno, reprezentowana przez Dyrektora.

2.

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych
(IOD), nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
januszwyspianski@abi24.eu, nr. tel. +48 600 246 497.

3.

Dane osobowe uczestników
Administratora w celu:

konkursu

przetwarzane

a) przeprowadzenia i realizacji konkursu „.Ogarnij
napisz Bajkę!, która pomoże i Tobie i innym:
• wyrzucić z siebie trudne emocje
• przenieść się w świat baśni i bajki
• uruchomić wyobraźnię
• pokazać swój talent literacki

będą

przez

koronawirusa,

w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz
wyrażonej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród\
c) celów archiwizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).
d) promocji działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Opocznie - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w
tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

4.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w konkursie i do jego przeprowadzenia.

5.

Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być:

a) upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych
b) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy,
a także podwykonawcy świadczący na rzecz Administratora inne usługi, np.
informatyczne.
c) organy administracji państwowej,

6.

Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”.
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
zgoda, posiada Państwo prawo jej wycofania.
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.
a)
b)
c)
d)
e)

7.

Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) Imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
8.

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą:
a) przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
b) poddawane profilowaniu,
c) przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów, w którym przepisy prawa nakazują
przechowywanie danych.

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
11. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
12. Organizator w szczególności uwzględnia
z przetwarzaniem danych wynikające z:

ryzyko

wiążące

się

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

