
 
 

Załącznik nr 2 
 

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem danych 
osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Jaworze-
Zdrój z siedzibą w Jaworzu, ul. Olszynowa 14 D, 43-384 Jaworze 

2. Przedstawicielem Administratora jest Grzegorz Nędzka, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail:gnedzka@gmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji konkursu i marketingowych.  
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa 

art.6 ust. 1 lit. a RODO).  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe Uczestników 

Konkursu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 
osobowych. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być tylko podmioty 
uprawnione do odbioru danych osobowych Uczestników Konkursu. 

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez 
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji.  

7. Organizator będzie zbierał od Uczestników Konkursu następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) data urodzenia, 
c) adres do korespondencji (w celu poinformowania o wynikach Konkursu), 
d) adres e-mail, 
e) numer telefonu. 
2. Organizator będzie zbierał ponadto od Laureatów Konkursu następujące dane: 
a) adres do korespondencji (wysyłka zaproszeń, wysyłka nagrody), 
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
c) data urodzenia, 
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:  

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane 
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie 
chronionych, do  których zachowania zobowiązany jest Administrator,  

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;  
d) przenoszenia danych;  
e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer PESEL/NIP jest dobrowolne, jednak 
wymagane do udziału w Konkursie. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 
Uczestników Konkursu narusza przepisy RODO, przysługuje Uczestnikom Konkursu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

……………………………………………. 

Sformatowano: Nagłówek 1

— usunięto: ¶

— sformatowano: Czcionka: Baskerville, Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: 12 pkt

— usunięto: ¶



Data i podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Informację podpisuje pełnoletni Uczestnik Konkursu, zaś w przypadku osoby małoletniej jej Opiekun ustawowy. 
 

— sformatowano: Czcionka: Baskerville, 10 pkt

— sformatowano: Czcionka: Baskerville, 10 pkt

— sformatowano: Czcionka: Baskerville, 10 pkt

— sformatowano: Czcionka: Baskerville, 10 pkt

— sformatowano: Czcionka: Baskerville



 

 

 

 

 

 

 


