OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Konkursu FOTOEKO 2021 jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 7/3, 60-788, e-mail: biuro@salamandra.org.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu 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 (RODO), na podstawie art. 6 ust.1 lit. f tego rozporządzenia.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu oraz respektowania praw autorskich uczestników w wypadku publikacji lub
innej eksploatacji przesłanych na konkurs prac.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie. Następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w serwisie
Foto-Kuriera, który przekaże Administratorowi dane obejmujące imię i nazwisko,
adres do korespondencji (przesłania nagród i dyplomów), adres e-mail i nr telefon.
5. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu oraz o autorstwie
publikowanych, wystawianych i w inny sposób eksploatowanych prac konkursowych.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, bycia zapomnianym oraz
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub bycia zapomnianym nie ma
wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych, w tym tego, o którym
mowa w punkcie 5, a jeśli nastąpi przed rozstrzygnięciem konkursu lub wysłaniem
nagród i dyplomów, oznacza odpowiednio – rezygnację z udziału w konkursie lub z
otrzymania nagrody albo dyplomu.
7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków, o których mowa w
punkcie 5 oraz przewidzianych przepisami prawa.

