
 

 

 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu Konkursu  

na imię oraz projekt  maskotki Prowod sp. z o.o. 

 

Klauzula informacyjna  

 o przetwarzaniu danych osobowych 

 

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- dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest 
PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4. Z Administratorem można się skontaktować 
poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod nr: 77 469 11 81 lub pisemnie na adres biura 
administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole. W Spółce został wyznaczony 
inspektor ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: 
iod@prowod. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) 
rozporządzenia RODO w celu uczestnictwa i podjęcia niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem 
Konkursu na imię oraz projekt  maskotki Prowod sp. z o.o. 

 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w konkursie. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Organizatora odpowiedzialni za 
organizację konkursu, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty zapewniające obsługę IT administratora, 
hostingodawcy poczty e-mail administratora, kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, tj. przez okres od dnia wysłania zgłoszenia do dnia finału konkursu, a po jego upływie przez 
okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi. 

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.  

7. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu posiada prawo dostępu do treści jego danych oraz ich 
sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w rozporządzeniu RODO. 

8. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem.  

9. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa  
w konkursie. 

10. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych danego uczestnika narusza przepisy 
rozporządzenia RODO.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 

 

 


