
 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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”). 

2. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Collegium Witelona Uczelnia Państwowa  

z siedzibą w  Legnicy (59-220) przy ul. Sejmowej 5A, zwanym  dalej Collegium Witelona.  

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres 

wskazany w pkt. 2  lub na adres e-mail: IOD@collegiumwitelona.pl  

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

5. Przetwarzane będą Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko,  nr telefonu, adres e-mail, 

nazwa oraz adres szkoły. 

6. Powierzone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie 

„Wiem, że mogę dobrze jeść – rady dla młodych!”. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora. 

Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania 

na podstawie przepisów prawa.  

8. Dane osobowe finalistów mogą być opublikowane w mediach społecznościowych (Facebook, 

Instagram, YouTube), stronie internetowej Uczelni oraz publikacjach o działalności Uczelni (Kwadrans 

Akademicki, Albumy jubileuszowe, ulotki promocyjne, informatory, broszury).   

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych   w obowiązujących 

przepisach prawa.  

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,  

a także prawo do przenoszenia danych.  

11. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych   w dowolnym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek uczestnictwa 

w konkursie.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

wykorzystywane do profilowania.  

14. Jeżeli uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszono przepisy RODO,     

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony   danych 

osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,   ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa.  

 

 


