
ZAŁĄCZNIK NR 2  (do formularza zgłoszeniowego)

XI Mistrzostwa Polski w Carvingu
 

Hotel & Restauracja Sulbin
ul. Bitumiczna 2, 08-400 Garwolin

6 grudnia 2018 rok.

INFORMACJA RODO

RODO - INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU „XI Mistrzostwa Polski w Carvingu 2018”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 
informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest:
Dariusz Ślusarczyk (jeden z organizatorów XI Mistrzostw Polski w Carvingu 2018) Tel.606 749 953, 
adres mailowy: mpwr2010@gmail.com

Ogół organizatorów stanowią:
Dariusz Ślusarczyk    606 749 953  www.carving.info.pl
Marek Rybacki              505 210 227    www.gastroart.pl
Grzegorz Gniech 501 097 442       www.carving-gniech.pl

2. Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika mogą być przetwarzane przez 
administratora w celu:

1. przeprowadzenia  „XI  Mistrzostw  Polski  Carvingu  2018”,  w  tym  do  opublikowania  danych
osobowych Laureatów na stronach  internetowych Organizatorów, stronie internetowej obiektu w
którym odbędzie się konkurs:
Hotel & Restauracja Sulbin
ul. Bitumiczna 2, 08-400 Garwolin . 
Podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f 

2. rozpatrzenia odwołań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

3. ustalenia  i  dochodzenia  roszczeń  przez  przez  organizatorów  w  związku  z  prowadzonym
projektem,  realizacją  konkursu,  lub  obrony  przed  roszczeniami  kierowanymi  wobec
organizatorów, na podstawie art.6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
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3. Dane  osobowe  Uczestnika   mogą być  udostępniane  przez  organizatora  podmiotom i  organom,
którym  firma  jest  zobowiązana  lub  upoważniona  udostępnić  dane  osobowe  na  podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Dane  osobowe  Uczestnika  lub  reprezentanta  Uczestnika  będą  przechowywane  przez  okres
niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Organizatorów w związku z prowadzonym
projektem  konkursowym  lub  obroną  przed  roszczeniami  kierowanymi  wobec  Organizatorów,  na
podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  z  uwzględnieniem  okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta 
Uczestnika, Uczestnikowi lub reprezentantowi Uczestnika przysługuje:

1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo do sprostowania danych osobowych, 
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

6. Podanie  danych  osobowych  Uczestnika  lub  Reprezentanta  Uczestnika  jest  konieczne  w  celu
określonym w pkt 2 opisanym powyżej dla przeprowadzenia „XI Mistrzostw Polski w Carvingu 2018”
a konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika lub Reprezentanta Uczestnika będzie
brak możliwości udziału w Konkursie.

7. Organizator/Firma  przetwarza  następujące  kategorie  osobowe:  imię  i  nazwisko  Uczestnika  lub
Reprezentanta Uczestnika oraz ewentualnie miejscowość, którą reprezentuje.

8. Dane  osobowe  Uczestnika  lub  Reprezentanta  Uczestnika  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany.

Potwierdzam, iż zapoznałe(a)m się z powyższą informacją RODO:

…......................................................................................................
Czytelny podpis:

…....................................................................................
Miejscowość, data


