
(załącznik nr 1 do Regulaminu) 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach  

Nagrody Edukacyjnej Oddziału Białostockiego PTI 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów 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) 
dalej „RODO” jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 
00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz  
za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl  
 

2. Dane osobowe zbierane są w celu zgłoszenia uczestników oraz ich uczestnictwa w konkursie: 
a) Dane osobowe osób zgłaszających uczestników konkursu będą przetwarzane w celu 

rejestracji zgłoszenia do konkursu. 
b) Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

promocji konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - publikacji 
danych laureata na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych 
należących do PTI, a także w mediach na podstawie prawa prasowego.  

3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym oraz 
dane uczestników konkursu przekazane poprzez formularz rejestracyjny przez instytucje lub 
osoby wysyłające zgłoszenie.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz osób zgłaszających jest: 

a) udzielona zgoda na udział w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

b) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - ustalenie lub 

dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora, kontakt z uczestnikami konkursu. 

c) wypełnianie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze - obowiązki prawne 

wynikające w szczególności z prawa podatkowego, w przypadku uzyskania nagrody 

przez uczestnika konkursu (art.  6  ust.  1  lit.  c RODO). 

 

5. Odbiorcami danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników konkursu będą te 

podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 

przepisów prawa, nasi pracownicy, partnerzy a także podmioty świadczące na naszą rzecz 

usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (w szczególności usługi IT). 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą  profilowane. Nie 
będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem 
ponadnarodowego charakteru social media takich jak Facebook i Youtube. 

7. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania 
jednakże bez wpływu na ich przetwarzanie przed wycofaniem zgody. 

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje, że 
udział w konkursie nie będzie możliwy.  

9. Osobom, których dane PTI przetwarza, przysługują następujące prawa: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

10. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych  osobowych 
odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 
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