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Zasady przetwarzania danych podczas Konkursu Artystycznego na stworzenie projektu gry
planszowej wraz z instrukcją.

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zwane dalej „TPD” z siedzibą w Warszawie (00-325) przy ul. Krakowskie
Przedmieście  6,  wpisane  pod  nr  KRS  0000114345  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji
Społecznych i Zawodowych Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez  Sad  Rejonowy dla  m.  st.  Warszawy w Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Dane będą przetwarzane w cel organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców, wręczenia nagród, 
ogłoszenia i publikacji wyników, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz dokonywania
analiz, statystyk oraz raportowania. Dane mogą być także ewentualnie przetwarzane na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? 

Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  przetwarzane  do  zakończenia  okresu  przedawnienia
ewentualnych  roszczeń  wynikających  z  udziału  w  konkursie  oraz  przez  okres  wymagany  przez
przepisy podatkowe (w przypadku zwycięzców), nie dłużej jednak niż przez 6 lat od rozstrzygnięcia
konkursu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

• W odniesieniu do przeprowadzania konkursu oraz rozpatrywania reklamacji przez Administratora
Twoje  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  b)  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 („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą). 

•  Dane  przetwarzane  będą  także  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  f)  RODO  -  uzasadniony  interes
administratora – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,.

•  Dane  przetwarzane  w  celu  wypełnienia  obowiązków  prawnych  (podatkowo-księgowych)  będą
przetwarzane  na  podstawie  Artykułu  6  ust.  1  lit  c)  RODO.  Czy  musisz  podać  nam  swoje  dane
osobowe? Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz swoich
danych  w  niezbędnym  minimalnym  zakresie  nie  będzie  możliwy  Twój  udział  w  konkursie.  W
odniesieniu do zwycięzców prosić będziemy o podanie dodatkowych danych, niezbędnych dla celów
wręczenia nagród oraz dla celów rozliczeń rachunkowych oraz podatkowych, tj.  np.: identyfikator
podatkowy, czy adres do doręczenia nagrody. 

Jakie prawa Ci przysługują? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 



• prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

• prawo żądania sprostowania danych 

• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? 

Twoje  dane  mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie
administratora.  Na  podstawie  obowiązującego  prawa  dane  możemy  udostępnić  je  również
podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane
i  nie  będzie  to  wywoływać  wobec  Ciebie  żadnych  skutków prawnych  lub  w podobnym zakresie
istotnie  wpływać  na  Twoją  sytuację.  Przekazywane  danych  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
Twoje  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  poza  Europejskim  Obszarem
Gospodarczym.


