Klauzula informacyjna
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) Organizator informuje, że administratorem
danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest Organizator konkursu Muzeum Getta
Warszawskiego z siedzibą w (00-108) Warszawie przy ul. Zielnej 39, zarejestrowanym w Rejestrze
Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, numer
RIK/109/2018, nr NIP: 5252745009, nr REGON: 369765900, (dalej jako „Administrator”).
Na potrzeby realizacji Konkursu Dane osobowe zostaną udostępnione STGU jako podmiotowi
przetwarzającemu dane osobowe w imieniu Administratora, nadzorującemu przebieg Konkursu w
imieniu Organizatora.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie stanowi wyrażenie zgody na publikację danych osobowych (imię
i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności) w celu promocji i informowania o Konkursie, w tym na
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.1943.pl oraz w materiałach prasowych, a także
podczas organizowanych przez Organizatora wydarzeń. W takim przypadku Projektantowi przysługuje
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: e-mailem: mslupecki@1943.pl lub
telefonicznie +48 22 419 92 50.
Dane osobowe osób, o których mowa wyżej, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja Konkursu – tj. na podstawie art.
6 ust.1 lit. f) RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych
osobowych związanych z realizacją Konkursu – w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu,
ustalenia wyników Konkursu, zwrotu kosztów udziału w Konkursie, ogłoszenia wyników Konkursu,
rozpatrzenia reklamacji; oraz na podstawie zgody Uczestnika - art. 6 ust.1 lit. a) RODO, w celu
określonym w pkt 7.3 regulaminu.
Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
Dane osobowe Projektantów będą przetwarzane w ramach Konkursu przez okres niezbędny do
wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji Konkursu, ale również w celach
archiwalnych, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez okres 10 lat. Natomiast dane
osobowe Projektantów, w tym również wizerunki osób utrwalonych w przekazanych materiałach
dokumentujących działania w ramach Konkursu przechowywane będą wieczyście.
Projektantom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO.
Projektantom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Projektantów jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
W oparciu o dane osobowe Projektantów Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

