Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
03 - 301 Warszawa, ul. Instytutowa 1
NIP 6762105367, REGON 63152258900000, KRS: 0000127465
Klauzula informacyjna dotycząca wymagań RODO,

Uczestnik Konkursu Fotograficznego ZMRP im. Andrzeja Niemierki: ………………………
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
1. administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej z
siedzibą w Warszawie, 03-301 Warszawa, ul. Instytutowa 1 (dalej - ZMRP), reprezentowana przez członków zarządu wymienionych
w KRS
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie Fotograficznym ZMRP im. Andrzeja Niemierki,
dalej ‘Konkurs’. Podstawą przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, NIP, REGON, data i miejsce urodzenia, adres, telefon,
mail - jest konieczność przetwarzania danych dla wykonania umowy, obowiązek prawny i interes administratora
[art. 6 ust.1lit.b,c i f RODO],
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
a. ZMRP oraz przedstawiciele i członkowie ZMRP,
b. pracownicy i członkowie ZMRP zajmujący się obsługą Konkursu, przetwarzaniem danych związanych z nadesłanymi pracami
konkursowymi, członkowie Kapituły Konkursu,
c. podmioty zewnętrzne: organizacje, wydawnictwa, administratorzy stron internetowych oraz inne podmioty współpracujące z
ZMRP w celu popularyzacji idei estetyki mostów - otrzymają dane Uczestnika Konkursu w zakresie niezbędnym do umożliwienia
w/w jednostkom komunikację z Uczestnikiem Konkursu,
d. podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej, prawnej, itp. na rzecz ZMRP,
e. właściwy organ podatkowy i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz inne organy państwowe uprawnione z
mocy prawa
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu. W każdym jednak przypadku, dane będą przechowywane przez
ZMRP przez okres co najmniej 5 (pięciu) lat po zakończeniu Konkursu;
5. przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
6. przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza postanowienia RODO;
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i realizacją postanowień
Regulaminu Konkursu Fotograficznego ZMRP im. Andrzeja Niemierki;
8. dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
9. podanie przez Pana(-ą) danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazywanie spowoduje niemożność przyjęcia
zgłoszenia do Konkursu. W takim przypadku nadesłane prace konkursowe nie będą przedmiotem oceny Kapituły Konkursu i ZMRP
nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane prace.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO

1.
2.
3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją Konkursu.
Oświadczam, że moje dane osobowe są zgodne z prawdą i przekazuję je dobrowolnie.
Potwierdzam otrzymanie niniejszej informacji, jak również akceptuje Jej postanowienia, w tym w odniesieniu do kategorii
odbiorców, którym zostaną udostępnione moje dane osobowe.

(data i podpis)

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku i eksponowanie go na wszelkich polach eksploatacji w celach promocyjnych
związanych z Konkursem. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania
dokonanych przed cofnięciem zgody.

(data i podpis)

