Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej RODO), informujemy, iż:
1)

Administratorem Państwa danych osobowych jest OnlineIdea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60853), ul. Poznańska 62/89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Poznaniu pod nr 0000448267, NIP 781 188 28 59; (dalej jako: Administrator). Z administratorem
można skontaktować się mailowo pod adresem: iodo@onlineidea.pl lub korespondencyjnie, na adres
siedziby podany powyżej.

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można
skontaktować się mailowo pod adresem: info@onlineidea.pl oraz korespondencyjnie pod adresem
Administratora, podanym w pkt 1 powyżej.

3)

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
● na podstawie art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27
kwietnia 2016 r. (RODO) w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
przyznania, wydania i odbioru nagrody, a także realizacji uprawnień z tytułu licencji na
korzystanie ze zdjęć przesłanych do konkursu.
● do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
● na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli taka została
udzielona.

4)

Odbiorcami Państwa danych są w szczególności: pracownicy i współpracownicy Administratora.

5)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji Konkursu oraz uprawnień
Organizatora uzyskanych na podstawie przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika. Dane osobowe
będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych
przepisach prawa krajowego.

6)

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
przenoszenia danych; wskazujemy jednak, iż Administrator może odmówić realizacji uprawnienia do
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w zakresie w jakim ma
podstawę prawną do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku
przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu
wycofania zgody. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Państwa danych narusza
przepisy prawa.

7)

Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
wymagane do udziału w Konkursie.

