Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu
„Sucha Góra -pamięć nieustająca”
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, „RODO”) uprzejmie informuję, iż:
•

administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie; 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31. Z upoważnienia
administratora odpowiedzi na pytania konkursowe „Sucha Góra - pamięć nieustająca”
przyjmować oraz prowadzić bieżącą korespondencję z uczestnikami będzie redakcja strony
internetowej www.batalionakbarbara.pl .

•

dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są zgodnie z celami statutowymi
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w związku z organizacją konkursu oraz
zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO)

•

dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim, poza stroną
internetową www.batalionakbarbara.pl oraz instytucjami uprawnionymi do ich uzyskania na
podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych.

•

dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania
konkursu oraz czasu rozstrzygnięcia ew. spraw spornych. Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa w Krakowie będzie przechowywać dane dotyczące osób, które otrzymają nagrodę
książkową w celach archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż przewidziany prawem.
Natomiast dane osobowe pozostałych uczestników konkursu po rozstrzygnięciu ewentualnych
spraw spornych zostaną trwale usunięte z zasobów tak Stowarzyszenia jak również redakcji
strony internetowej www.batalionakbarbara.pl

•

każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu jako administratorze danych.
Żądania powyższe pozostają również bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed zgłoszeniem żądania. Konsekwencją żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych może być brak możliwości
uczestnictwa w konkursie „Sucha Góra-pamięć niestająca”

•

każdy uczestnik konkursu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

•

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem
niezbędnym dla udziału w konkursie internetowym „Sucha Góra - pamięć nieustająca”.
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