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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119.1  

z dnia 04.05.2016 r. ze zm.) informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych 

osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Łomży, 18-400 Łomża, Pl. Kościuszki 2, tel. (86) 216 42 17, e-mail: 

cen@cen.lomza.pl,  reprezentowane przez Dyrektora.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pod podanym wyżej adresem korespondencyjnym i numerem telefonu lub na adres e-

mail: inspektor@cen.lomza.pl  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia  

i poinformowania o wynikach konkursu pod nazwą …………………………….. , 

organizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży (dodatkowo – jeżeli 

ma to zastosowanie – mogą być to także cele marketingowe 
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, cele związane  

z budowaniem pozytywnego wizerunku CEN w Łomży w przestrzeni publicznej) oraz  

w celach archiwizacyjnych związanych z udokumentowaniem działalności placówki,  

a także w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki 

podatkowe. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgoda może być przez 

Państwa wycofana w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Dla realizacji wyżej wskazanych celów możemy żądać od wszystkich uczestników 

podania takich danych, jak: ……………… oraz dodatkowo od zwycięzców 

…………………………….
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6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie wskazanych informacji 

skutkować będzie niemożliwością udziału w konkursie. 

7. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej wskazanych celów. 

8. Dane osobowe laureatów, takie jak imię i nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, mogą 

natomiast zostać upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 

oraz w prowadzonych przez niego mediach społecznościowych. Uczestnik konkursu 

zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także  

w mediach) o wynikach konkursu. Jeżeli przyznanie nagrody będzie wiązało się  

z przepisami podatkowymi, dane zostaną udostępnione właściwemu Urzędowi 

                                                           
1
 Należy pamiętać, że na przetwarzanie danych dla celów marketingowych konieczne jest pozyskanie odrębnej 

zgody, wyraźnie odseparowanej od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w 

konkursie. 
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 Należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w treści pkt. 7 i 8 odnoszącymi się do treści 

Regulaminu. 
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Skarbowemu, a w sytuacji konieczności wypłaty nagrody pieniężnej – również bakowi 

realizującemu przelew.
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9. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu 

profilowania Państwa zachowań. 

10. Przysługuje Pani/Panu:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

o prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO; 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO 
4
; 

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 

                                                           
3
 To ostatnie zdanie należy uwzględnić w treści informacji w sytuacji, gdy zaistnieją wskazane okoliczności. 

4
 O tym prawie informujemy tylko wówczas, gdy jako jeden z celów przetwarzania wskazany byłby marketing 

bezpośredni – pkt. 3 klauzuli. 


