
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Powitalnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanie danych osobowych w celu zorganizowania oraz 
przeprowadzenia konkursu powitalnego dla członków grupy Akwarystyka woj. Śląskie na nazwę 
kamieni akwariowych. Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Firma Handlowo-Transportowa 
Urszula Gawlik z siedzibą w Bełku, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Główna 145.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia 
konkursu powitalnego dla członków grupy Akwarystyka woj. Śląskie na nazwę kamieni 
akwariowych.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom 
wymiaru sprawiedliwości. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, 
zwanego dalej RODO, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w 
związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administrator prawidłowej organizacji oraz 
przebiegu konkursu. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz 
uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych 
osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie.
 

6. W zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych,  wniesienia skargi do organu  
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO.
 

7. Profilowanie danych osobowych rozumiane jest, jako zautomatyzowane przetwarzanie 
Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie 
dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów 
Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Twoje dane 
osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na 
podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie. 

8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas Twojego udziału w konkursie. 
Okres przechowywania danych może zostać odpowiednio wydłużony w przypadku złożenia 
przez Ciebie reklamacji. Na wypadek wystąpienia roszczeń związanych z Twoim udziałem 
w konkursie będziemy przetwarzali Twoje dane przez 5 lat od dnia zakończenia konkursu. 
Jeśli zwyciężysz i otrzymasz nagrodę wymagającą uiszczenia podatku za pośrednictwem 
F.H.T. Urszula Gawlik, Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat po roku, w którym F.H.T. 
Urszula Gawlik uiści zaliczkę na podatek. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 



F.H.T. Urszula Gawlik po upływie okresu Twojego udziału w konkursie dla celów 
archiwalnych, przez okres 10 lat. Przetwarzanie danych na cele statystyczne i analityczne 
zakończy się nie później niż 10 lat od zakończenia konkursu. Po upływie tych okresów 
Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem danych osobowych, które 
będą niezbędne do zapewnienia, rozliczalności F.H.T. Urszula Gawlik z wykonania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

9. Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez F.H.T. 
Urszula Gawlik, możesz skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych, 
wykorzystując wskazane dane kontaktowe: biuro@kamienieakwariowe.pl


