
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu 
zorganizowania oraz przeprowadzenia II edycji Gry Miejskiej „Poznajemy 

zawodowców”. 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Organizator Gry Miejskiej informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, zwanym dalej 

Administratorem. 

2. Inspektorem Ochrony Danych  jest Ewa Galińska, z którą mogą  się Państwo  skontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl, tel.: 531 641 425. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia II 

edycji Gry Miejskiej „Poznajemy zawodowców”, w tym także dla celów sprawozdawczych, 

kontrolnych, informacyjnych oraz archiwalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), tj. zgoda uczestnika. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom 

Administratora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w tym organom nadzorczym oraz organom 

kontrolnym;  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz 

uczestnictwa w Grze, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w Grze;  

7. W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w Ustawie oraz RODO posiada 

Pani/Pan prawo do:  

o  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

o przenoszenia danych,  

o wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;  

8. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia 

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

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy 

skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem                                                                           

e-mail: sekretariat@cwrkdiz-konin.pl 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Administratora 

zadań polegających na promocji wyników oraz informowaniu o przebiegu ww. Gry, jak również 

polegających na dopełnieniu obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych  i archiwalnych oraz 

informacyjnych lub do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z 

uczestnictwem w w/w Grze Miejskiej (w zależności od tego, który z tych okresów upłynie 

później).  
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