Klauzula informacyjna

1.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie Esejów na stronie internetowej
http://www.prospekt.org.pl/oraz w social mediach Organizatora.

2.

Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i tym samym
wyrażenie zgody przez uczestników na przetwarzanie danych zamieszczonych w wiadomościach
e-mail w celu udziału w Konkursie i przekazania nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa

3.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Fundacja Rozwoju
społeczno – gospodarczego Prospekt z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 5, 80-236
Gdańsk, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS:
0000762374, NIP: 9571112085, REGON: 382036080.

4.

Dane uczestników oraz opiekunów są przetwarzane w celu i w zakresie przeprowadzenia
Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród oraz postępowania reklamacyjnego.

5.

Uczestnicy biorący udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz i poprawiania, zmieniania ich i uzupełniania, prawo do wniesienia
sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzoru w sytuacji, w której uczestnicy uznają, że ich dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem. Podanie danych osobowych przez Uczestników w celu udziału w Konkursie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

6.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda - artykuł 6 ust. 1 lit. a)
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 (RODO)

7.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także
skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane
może zwrócić się do Organizatora: adres e-mail: prospekt@prospekt.org.pl. Dane osobowe
uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu oraz
realizacji praw przysługujących im w związku z udziałem w Konkursie oraz ze względu na
obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa
podatkowego, rachunkowego.

8.

Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty współpracujące
Organizatorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania nagrody.

9.

Uczestnik w ramach Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (na stronie internetowej http://www.prospekt.org.pl/ oraz w mediach
społecznościowych Organizatora) o wynikach Konkursu.
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