
            

INFORMACJA DOT. DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) i  Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO” informujemy, że:  

1) że Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana na karcie zgłoszeniowej XIV Edycji  

Konkursu „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość” zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, NIP: 1130013295, REGON: 

001387892, KRS: 0000143832, (zwana dalej: „Administratorem”).  

2) Administrator wyznaczył u siebie Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować  pod adresem 

email: iodo@fdpa.org.pl lub  pod nr tel. 531829523 lub listownie na adres Administratora;  

3) Pani/Pana dane osobowe podawane na karcie zgłoszeniowej do Konkursu (imię i nazwisko, adres do 

korespondencji, miejsce pochodzenia, nr telefonu, e-mail, wiek, notatka o autorze) przetwarzane będą przez 

Administratora:  

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w oparciu o Pani/Pana zgodę w celu przeprowadzenia Konkursu i 

wszystkich czynności z tym związanych oraz w odniesieniu do nagrodzonych w Konkursie Prac w celu promocji 

działalności statutowej Administratora oraz idei i celów Konkursu,  

b) na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes  Administratora w celu 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Konkursu i zgłoszonych do niego prac,  

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu zapłaty podatku dochodowego od przyznanych w 

Konkursie nagród.    

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora 

obsługę Konkursu – kancelaria prawna, firma księgowa, podmioty świadczące usługi IT na rzecz organizatora 

konkursu, organizator gali wręczenia nagród oraz w przypadku nagrodzonych w Konkursie prac – firmie 

wydawniczej i/lub drukarni wydających nagrodzone prace.   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

a) do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody, jednakże nie dłużej aniżeli do upływu okresu 

niezbędnego do rozstrzygnięcia Konkursu, zakończenia procedur reklamacyjnych, wręczenia nagrody lub 

wydania drukiem nagrodzonych prac,  

b) przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa,  

c) przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.   

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo, zgodnie i na zasadach 

obowiązujących w RODO, do:  

 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  



 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny pod 

adresami wskazanymi w pkt 2) powyżej.  

7) Administrator  nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej;  

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu;  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3).a) powyżej jest dobrowolne a ich 

niepodanie, usunięcie lub cofnięcie zgody, spowoduje brak możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w 

Konkursie.  

  

Potwierdzam otrzymanie w/w informacji dot. danych osobowych:  

  

……………….…………………….           …………………………………………  

(miejscowość i data)              (podpis)  

  


