
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pt.: „Wakacyjne wyzwania z Barbie” 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „rozporządzenie RODO”, 

administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie (zawartych/utrwalonych w postaci 

zdjęcia lub zdjęć dziecka lub innej osoby) jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen.  

W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych” 

(dalej jako: „Administrator”).  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@ncplus.pl.  

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Prac, wyłonienia 

Laureatów Konkursu oraz prowadzenia komunikacji związanej z Konkursem, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora Konkursu, m.in. w zakresie 

przechowywania dokumentacji związanej z Konkursem, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu umieszczenia [rozpowszechniania] Prac zawierających wizerunki dzieci i innych osób 

utrwalonych w Pracy Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.miniminiplus.pl oraz na profilu Facebook 

(fanpage Barbie PL) sponsora nagród w Konkursie – tj. Mattel Polska Sp. z o.o. (dalej jako: „Sponsor”) co następuje 

w celu promowania produktów Sponsora.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, a po jego upływie przez 

okres niezbędny do ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczania ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia 

wszelkich obowiązków prawnych Organizatora Konkursu (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).  

4. Organizator Konkursu udostępni dane osobowe partnerom biznesowym współpracującym przy organizacji Konkursu, w 

szczególności podwykonawcom oraz Sponsorowi nagród w Konkursie.  

5. Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługują wobec Organizatora Konkursu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator 

przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii,  

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

c) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych, 

d) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych 

oraz przesłania ich innemu administratorowi,  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

h) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: 

www.uodo.gov.pl).  

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Jako opiekun prawny/ rodzic dziecka którego wizerunek utrwalany jest na potrzeby Pracy Uczestnika Konkursu, niniejszym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci jego wizerunku w celu realizacji Konkursu, w sposób i na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną RODO. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

W związku z utrwaleniem mojego wizerunku na potrzeby Pracy Uczestnika Konkursu, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu realizacji Konkursu, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu oraz zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną RODO. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

 

 


