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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu  

„W PRAWOSŁAWNYM DOMU-ŻYWA TRADYCJA RĘCZNIKA LUDOWEGO” 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu „W prawosławnym domu-

żywa tradycja ręcznika ludowego” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. Abp. 

Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, ul. T. Rejtana 24. 

2. Dane osobowe podane przez Laureatów Konkursu, tj. imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe w postaci adresu zamieszkania i adresu e-mail będą przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z 

Laureatami i przyznania im nagród, publikacji informacji o tych osobach na stronie 

internetowej Szkoły oraz w mediach społecznościowych w związku z promocją działalności 

Szkoły, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych, zwanego dalej RODO. 

3. Dane osobowe Laureatów Konkursu mogą być przekazane osobom upoważnionym w celu 

dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagrody. 

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe Uczestników Konkursu na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu - art.6 ust.1 lit. f) RODO, którym jest: 

a) umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

b) opublikowanie informacji o Laureatach konkursu, 

c) nagrodzenia Laureatów, a także w celach archiwacyjnych na podstawie art.6 ust.1 lit. c) 

RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 lit. a) RODO. 

5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator w związku z Konkursem, mają 

prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania 

(poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; usunięcia danych (nie 

dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa); cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym 

czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Szkoły. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie 

oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagrody. W przypadku niepodania danych 

udział w konkursie nie będzie możliwy. 


