OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – konkursy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego „RODO” informuje, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Nadleśnictwo Borki, ul. Dworcowa 8A,
11-612 Kruklanki, tel.: 87 42 17 045, e-mail: borki@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej
Administratorem.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się
z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
borki@bialystok.lasy.gov.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie przez
administratora konkursu, w którym udział biorą osoby zgłaszające się, bądź dzieci
zgłoszone przez rodzica/ opiekuna.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
4.1.
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się
w granicach udzielonej dobrowolnie zgody,
4.2.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez
administratora. Polega on na obowiązku wypełnienia przyrzeczenia publicznego
wynikającym z art. 919 kodeksu cywilnego.
5. Zgoda osoby, której dane dotyczą, może być cofnięta do momentu rozpoczęcia konkursu,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie.
Po rozpoczęciu konkursu Administrator związany jest treścią przyrzeczenia publicznego,
które nakłada na niego prawny obowiązek spełnienia pewnych świadczeń.
6. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane
dotyczą, informujemy, iż:
6.1.
Pozyskiwane mogą być między innymi następujące kategorie danych: imiona,
nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, telefon, data urodzenia, nazwa
i numer szkoły oraz klasa.
6.2.
Dane mogą pochodzić od rodziców/ opiekunów dzieci, którzy dokonali
zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak
również innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne czy doradcze na
rzecz Administratora.
8. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej (np. Facebook), jednakże tylko tym podmiotom, które przystąpiły do
programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy
Państwem (np. USA) a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania
danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania
danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do prawidłowego
przeprowadzenia konkursu.
11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

