
 

 

Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych zgłaszających  

Uczestników jest Organizator Konkursu „Jesteśmy różni, ale mamy równe prawa” – 

Fundacja „Zustricz”,  ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków  

2. Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w następujących celach:  

2.1. W celu przeprowadzenia Konkursu, w tym umożliwienia dokonania zgłoszenia,  

wyłonienia zwycięzców, odpowiedzi na Wasze pytania związane  z Konkursem i 

rozpatrywania Waszych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest  jego 

niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora;  prawnie 

uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie Konkursu (art.  6 ust. 1 lit. f 

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 – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:  „Rozporządzenie”);  

2.2. W celu wydania Wam nagrody, jeżeli Uczestnik ją zdobędzie. Podstawą  prawną 

przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia ciążącego na  administratorze 

prawnego obowiązku wydania nagrody zwycięzcy Konkursu lub  wyróżnienia 

wyróżnionemu Uczestnikowi lub jego opiekunowi prawnemu (art. 6 ust. 1  lit. c 

Rozporządzenia);  

2.3. W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem.  

Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie  

uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem  

administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku  z 

Konkursem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);  

3. Zwracamy uwagę, że przetwarzamy dane osobowe w takim zakresie, w jakim je nam  

udostępniacie, w tym informacje, które umieszczone zostaną w treści pracy konkursowej.   

4. Dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych będą przetwarzane do czasu upływu  

okresu reklamacyjnego dla spraw związanych z Konkursem (patrz § 7 pkt 2 Regulaminu), a  

dane Uczestników i opiekunów, którzy zgłoszą roszczenia związane z Konkursem - do czasu 

ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń,  z zastrzeżeniem pkt 6 

poniżej.  



5. Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestników i opiekunów prawnych wyłącznie  w celu 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej  wskazanego 

okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z  przepisów prawa;  

6. Uczestnik i opiekun prawny ma prawo do:  

- żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  

ograniczenia ich przetwarzania,   

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.  

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony  

interes administratora (patrz pkt 2.1 i 2.3 powyżej), Uczestnikowi  i opiekunowi prawnemu 

przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego  danych osobowych, z 

przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.  

8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich  

niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.   

9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się  

poprzez e-mail: info@zustricz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych  

osobowych.  

10. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony 

Danych  Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. 

 



 


