
ZAŁĄCZNIK 1 – Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych.  

 

KLUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH  

w związku z Konkursem „A co Ty możesz zrobić dla swojej biblioteki?” („Konkurs”) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.5.2016 r., dalej: „RODO”, wobec  faktu,  że aby wziąć udział w Konkursie niezbędnym jest 

przekazanie Organizatorowi, zgodnie z definicją podaną w regulaminie Konkursu („Regulamin”), 

Pana/Pani danych osobowych, w rozumieniu art. 4 lit a) RODO, informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest 

organizator Konkursu to jest: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, z siedzibą w Warszawie (02-460), 

przy ul. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

0000067444, NIP 5260152235, kapitał zakładowy 4 250 606,00 (dalej: „Organizator”). 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@pwn.pl 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO), w tym prawidłowej identyfikacji, bieżącego 

kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, stanowiących również prawnie uzasadniony 

interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO), w celach podatkowych (dotyczy 

Zwycięzców) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, a także w celach marketingowych, zgodnie 

z udzieloną w tym ostatnim przypadku Pana/ Panią zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, 

za wyjątkiem przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Organizatora 

prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody, lecz stanowi prawnie uzasadniony 

interes administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO). 

3. Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji celów podanych w pkt 2 powyżej, jak i konieczne dla wykonywania obowiązków 

publicznych związanych z udokumentowaniem udziału w Konkursie, wyboru laureatów Konkursu 

i wydania nagrody w aspekcie zarówno cywilnym, podatkowym, jak i rachunkowościowym.     

4. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń 

cywilnoprawnych, wynikających z udziału w Konkursie, wydaniem nagrody oraz prawem do 

korzystania z prac konkursowych na zasadach przewidzianych Regulaminem, jak i wykonywania 

obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów 

związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania 

danych w celu zabezpieczenia praw z Konkursu oraz wykonywania obowiązków  archiwizacyjnych 

wynosi 10 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych na 

podstawie zgody, okres przetwarzania tych danych trwa do momentu odwołania zgody. 

5. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych 

przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, właściwych dla ochrony danych 

osobowych. 

6. Organizator oświadcza że: 

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 

b) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych 



osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada 

Organizator. 

7. Administrator oświadcza, że dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawo do przenoszenia danych, jak też prawo do cofnięcia wyrażanej zgody w każdym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

9. Dane uczestników Konkursu będą ujawniane przez Organizatora wyłącznie upoważnionym 

pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom udzielającym Organizatorowi 

wsparcia w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych (podmiotom 

przetwarzającym), lub podmiotom upoważnionym w oparciu o przepisy prawa. 

10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


