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Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 
„W obiektywie Strażników energii” 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Stosownie do art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 – dalej RODO, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Prezydent Miasta 
Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 
58 626 26 26. Współadministratorem danych osobowych jest Partner konkursu tj. Dalkia Polska 
sp. z o.o. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez 
adres e-mail iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

3. Źródłem pozyskania danych osobowych jest szkoła (Opiekun), która dokonała zgłoszenia do 
konkursu. 

4. Administratorzy przetwarzają następujące kategorie danych osobowych, w odniesieniu do: 

a) uczestnika konkursu: dane identyfikacyjne, klasa, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń, 
wizerunek; 

b) opiekuna pracy konkursowej (nauczyciela) – dane identyfikacyjne, nazwa szkoły, którą 
reprezentuje nauczyciel, wizerunek; 

c) rodziców/opiekunów prawnych dzieci: dane identyfikacyjne; 

d) dyrektora szkoły – dane identyfikacyjne, nazwa szkoły, którą reprezentuje, adres e-mail.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursie 
„W obiektywie Strażników energii” (w tym dokonania oceny pracy konkursowej), ogłoszenia jego 
wyników i wręczenia nagród na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 
a także podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów 
informatycznych i programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz operator pocztowy, z 
którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich. Utrwalony w 
pracy konkursowej wizerunek Pani/Pana dziecka może być upubliczniony na oficjalnej stronie 
internetowej Miasta, stronie Partnera konkursu, w innych publikatorach, na nośnikach 
reklamowych w środkach komunikacji miejskiej oraz w mediach społecznościowych (np. 
Facebook, Instagram, Twitter) czy YouTube. 

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zamknięcia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia 
wyników konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w tym zakresie a następnie 
zarchiwizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres odpowiadający 
kategorii archiwalnej nadanej dokumentacji, w której zawarte są przetwarzane dane osobowe 
lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 
profilowaniu. 
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9. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego 
zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. W związku z możliwością publikacji 
danych osobowych oraz wizerunku na oficjalnym koncie w medium społecznościowym Gminy 
Miasta Gdyni oraz Partnera konkursu tj. Dalkia Polska sp. z o. o., takim jak Facebook, Instagram, 
Twitter, czy w serwisie internetowym YouTube dane mogą być przekazane do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 
które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane osobowe zostaną 
przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej 
oraz w celach związanych z działalnością serwisu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.  

11. Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie 
administratora, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych lub danych swego dziecka, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, 

• żądania ograniczenia przetwarzania niektórych swoich danych osobowych. 

12. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim 
taka zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie oznaczało 
rezygnację z udziału w konkursie. 

13. W przypadku uznania, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z RODO, ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 


