Załącznik

Ogólna klauzula informacyjna

I.

Administrator danych osobowych
Zjednoczenie Łemków z siedzibą w Gorlicach, adres: ul. Jagiełły 2, 38-300
Gorlice, NIP: 738-14-34-198 jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II.

Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy
przetwarzać Państwa dane:



imię i nazwisko,



wiek


dane kontaktowe (w tym między innymi takie dane jak adres, adres e-mail i
numer telefonu),

wizerunek, w tym w szczególności zdjęcie oraz nagrania filmowe dostarczone
przez Państwa
1.

w celu przeprowadzenia Konkursu „Mister Korona”;

2.
w celu przeprowadzenia głosowania na najlepszego kandydata za pomocą
serwisu Facebook.com oraz przekazania nagród Uczestnikom i Laureatom Konkursu;
3.
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
I.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

II.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i
zgodne z zasadami przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane
wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów
prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.

III.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: innym administratorom danych
osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność

płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności
prowadzonych przez tymi organami lub sądami.
Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty
przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, a także nasi
pracownicy i osoby współpracujące z nami.
IV.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)

prawo do przenoszenia danych;

f)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
I.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w
Konkursie.

II.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.
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