Fundacja Niezależne Media, ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Niezależne Media, ul. Filtrowa
63/43, 02-056 Warszawa;

2)

Inspektorem ochrony danych w Fundacji Niezależne Media jest Pani Joanna Jenerowicz
puszczatvkonkurs@gmail.com;

3)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów
przyrodniczych związanych z fauną i orą Puszczy Białowieskiej, zgodnie z Regulaminem
Konkursu, a także nieodpłatne wykorzystane w celach promocyjnych, informacyjnych i
edukacyjnych przez organizatora Konkursu na podstawie Państwa dobrowolnej zgody,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4)

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, będzie je przetwarzał tylko administrator;

5)

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. 3 celu przetwarzania, tj. przez okres – od dnia ogłoszenia konkursu do 31 grudnia 2022 r.;

6)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem;

7)

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych
osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

8)

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Niezależne Media z
siedzibą w Warszawie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
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