
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja Instytut
Poznański z siedzibą w Poznaniu (61-730), ul. Młyńska 14 (KRS: 0000752367) zwana
dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem
oraz za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: instytut@poznanski.org.

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu
organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach
Konkursu oraz ich prac.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu organizacji Konkursu
jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora
– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe laureatów konkursów mogą być przekazane podmiotom trzecim dla
celu realizacji nagród i wyróżnień oraz promocji Konkursu w tym w szczególności
spółce Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych;
d. przenoszenia danych;
e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - co jednak nie ma

wpływu na przetwarzanie danych dokonanych na podstawie udzielonej
zgody przed jej cofnięciem;

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do momentu wycofania

zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia
roszczeń a w innych przypadkach – do czasu określonego przepisami prawa.

7. W każdej chwili uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych
powyżej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
zorganizowania Konkursu i uczestnictwa przez uczestnika w Konkursie.

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób
zautomatyzowany a dane osobowe nie są profilowane.

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z powyższą klauzulą informacyjną RODO.

………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………….
(imię i nazwisko)
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