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KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej „RODO”) Organizator Konkursu informuje, iż:  

1. ADMINISTRATOR DANYCH  

Administratorem Pani/Pana oraz Dziecka/Podopiecznego danych osobowych jest: 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej  

Oddział we Włocławku 

ul. Wolność 44 

87-800 Włocławek 

zwane dalej „Administratorem”.  

2. DANE KONTAKTOWE  

Administrator wyznaczył Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

a) listownie na adres:  

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej  

Oddział we Włocławku 

ul. Wolność 44 

87-800 Włocławek 

z dopiskiem „RODO” 

 

b) elektronicznie na adres e-mailowy:  

 

sekretariat@ptop.wloclawek.pl 

wpisując w temacie wiadomości: RODO - Konkurs plastyczny „Święta jak 

namalowane…”. 
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3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu 

przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Plebiscytu, wystawy plenerowej, 

rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, w przypadku Laureatów – w celu wydania nagród 

i publikacji wizerunku; oraz w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych 

Organizatora, a także realizacji postanowień Regulaminu. Podstawy przetwarzania 

stanowią: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;  

b) art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 81 ustawy Prawo autorskie – zgoda osoby, której 

dane dotyczą na publikację wizerunku;  

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;  

d) art. 6 ust 1 lit. c RODO – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązki wynikające 

z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  

e) art. 6 ust 1 lit. f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora, a w szczególności do kontaktów 

z Przedstawicielem ustawowym.  

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne, by móc wziąć 

udział w Konkursie, a także otrzymać nagrodę – konsekwencją odmowy podania danych 

osobowych Uczestnika Konkursu będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie 

oraz otrzymania nagrody. 

4. RODZAJ DANYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU 

Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

b) wiek, klasa, nazwa Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza Uczestnik; 

c) adres korespondencyjny Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

d) numer telefonu Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

e) adres e-mail Przedstawiciela ustawowego Uczestnika; 

f) wizerunek Uczestnika oraz Przedstawiciela ustawowego – dotyczy Laureatów 

Konkursu. 

 

5. ODBIORCY DANYCH  

Odbiorcami udostępnionych danych osobowych są Organizator, upoważnieni 

pracownicy, współpracownicy, partnerzy Organizatora, Przedstawiciele Organizatora,  
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a w zakresie przeprowadzenia Plebiscytu w Konkursie także osoby przeglądające Prace 

plastyczne, udostępnione w sieci internetowej w ramach Konkursu, oraz biorące udział 

w głosowaniu i tylko w zakresie określonym w Formularzu zgłoszeniowym przez 

Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.  

Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora.  

W związku z upublicznieniem Konkursu, przeprowadzeniem Plebiscytu w sieci 

internetowej oraz wystawą plenerową, odbiorcą danych osobowych może być 

nieograniczony krąg osób.  

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

7. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM 

PROFILOWANIU  

Pani/Pana oraz Dziecka/Podopiecznego dane osobowe, nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 

a) Przysługuje Pani/Panu nieograniczone prawo do wglądu w udostępnione dane 

osobowe. W każdej chwili może Pan/Pani żądać ich uzupełnienia, 

zaktualizowania, czasowego ograniczenia ich przetwarzania bądź usunięcia,  

a także otrzymania ich kopii. 

b) Ma Pani/Pan prawo cofnąć w dowolnym momencie udzieloną zgodę,  

co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

c) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

………………………………………………..                                            ……………………………………………….. 
                    (Miejscowość, data)                                                                                                (Podpis Rodzica/Przedstawiciela ustawowego) 

 

 


