
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH – KONKURS  

                                                                    „MARYNARSKIE INSPIRACJE 

Pragniemy poinformować, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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), zwane dalej: RODO. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 

„Marynarskie inspiracje” (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanego przez Fundację Rodzina Marynarza. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Rodzina Marynarza z siedzibą w Gdyni, 

ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 29B/20, 81-577 Gdynia, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000720673, NIP: 9581690168, REGON: 369764361. 

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są wyłącznie w następujących celach: 

a) organizacja i przeprowadzenie Konkursu, w tym identyfikacja Uczestników i weryfikacja 

spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w Konkursie określonych w 

Regulaminie Konkursu oraz przekazanie nagród uczestnikom wytypowanym na Laureatów 

Konkursu; 

b) wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez Uczestników pracy konkursowej  w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez rodzica, bądź 

opiekuna prawnego Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rodzina Marynarza, niemniej jednak wycofanie 

zgody na przetwarzanie danych przez Wolontariusza nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

5. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest zakończenie jego 

uczestnictwa w Konkursie. 

6. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik zachowuje prawo do: 

sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 

RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich 

danych osobowych (art. 20 RODO), oraz sprzeciwu (art. 21 RODO). 

7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Fundację podwykonawcom, czyli podmiotom, 

z których Fundacja korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. zewnętrznym podmiotom zapewniającym 

obsługę księgową (rachunkową), prawną (kancelarie prawne) oraz informatyczną, jak również 

partnerom z którymi Fundacja współdziała przy realizacji jej statutowych celów. 

8. Fundacja w żadnym wypadku nie przekazuje danych osobowych Podopiecznego poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

9. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku Uczestnika, 

którego prace są publikowane – przez czas publikowania, ale nie dłużej niż przez rok. 

10. We wszelkich sprawach związanych z problematyką ochrony danych osobowych w Fundacji 

Podopieczny może kontaktować się drogą elektroniczną poprzez następujący adres e-mail: 

fundacja@rodzinamarynarza.pl.  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną, jak również rozumiem i akceptuję w pełni 

jej treść: 

        ……………………………………………………………

                    Data, podpis 
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