Przetwarzanie danych osobowych – Klauzula informacyjna
W związku z uczestnictwem w Grze dojdzie do zbierania, wykorzystywania oraz publikacji informacji
stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 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).
Administratorem danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Pile przy ul. Bydgoskiej 21. Z administratorem danych osobowych można się
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.pila.pl, telefonicznie pod
numerem +48 67/ 307-00-04 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych - Hanną Watą, e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl.
2. W związku z uczestnictwem w Grze przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko Uczestnika Gry w celu jednoznacznej identyfikacji (rozróżnienia) Uczestników
b) publikacja pracy/zdjęcia w Internecie w celu wyróżnienia uczestników Gry.
3. Podstawą prawną (uzasadnieniem) stosowania powyższych informacji jest niezbędność do realizacji
tzw. przyrzeczenia publicznego, a więc niezbędność do wywiązania się przez Organizatora
z jego zadań określonych tym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Każdemu Uczestnikowi, opiekunowi prawnemu Uczestnika przysługuje prawo do dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania administratora do usunięcia danych, prawo do
wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na
aktualizację danych, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe uczestników niebędących zwycięzcami przetwarzane będą przez okres trwania Gry
oraz operacyjny okres potrzebny na usunięcie danych, nie dłużej niż 6 miesięcy. Dane zwycięzców Gry
będą przechowywane dla celów dowodowych, przez okres 5 lat. Dane osobowe nie są przetwarzane w
sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
6. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu

