
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
konkursu "Kaszuby ujmują" lipiec/sierpień  2018r.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., 
str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach 
konkursu jest organizator konkursu Fundacja PomorzeodNowa, Plac Obrońców Wybrzeża 7/1, NIP: 5871713510 (dalej
jako „Administrator”).

Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i  nazwisko,
adres e-mail, nr telefonu komórkowego) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu. 

Uczestnicy  konkursu  przyjmują  do  wiadomości,  że  podanie  danych  jest  dobrowolne  i  że  każdemu  uczestnikowi
przysługuje  prawo  do:  dostępu  do swoich danych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  sprostowania  (poprawiania)  swoich
danych,  żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że nie udzielenie zgody na przetwarzanie danych w powyższym 
zakresie uniemożliwia udział w konkursie.

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku 
otrzymania nagrody w konkursie w sieci Internet, w tym na Portalu Facebook i profilu Fundacji PomorzeodNowa oraz 
na stronie www.pomorzeodnowa.pl.

Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane   do  państwa  trzeciego  ani  organizacji  międzynarodowej.

Odbiorcą danych osobowych będzie Łukasz Kamiński.

Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odbiorcami  danych  osobowych  mogą być  podmioty  uprawnione do  uzyskania  danych  osobowych  na podstawie
przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych i nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  konkursu,  wynikający  z  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji administratora danych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia w każdym czasie.
W tym celu proszony jest o kontakt przez adres e-mail: biuro@pomorzeodnowa.pl  .

Polityka Bezpieczeństwa dostępna jest w siedzibie Fundacji Pomorzeodnowa w Pucku.

W  celu  uzyskania  dodatkowych  informacji  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  lub  skorzystania  z
przysługujących praw prosimy o kontakt: biuro@pomorzeodnowa.pl
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Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  konkursu

fotograficznego „Kaszuby ujmują” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2016 r., poz. 922.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Kaszuby ujmują”, wyrażam zgodę na umieszczenie

moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Fundacji PomorzeodNowa, oraz innych

portalach prowadzonych przez Fundację PomorzeodNowa.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu fotograficznego „Kaszuby ujmują”, a podanie ich jest

dobrowolne.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich

poprawieniu.

……………………………………………
      (data, miejscowość, podpis)


