OŚWIADCZENIE (KLAUZULA INFORMACYJNA)
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu „Pomorskie
Mistrzostwa

Wirtualnej

Przedsiębiorczości”

jest

Zarząd

Województwa

Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe
dane kontaktowe Organizatora: adres e-mail: smartprogress@pomorskie.eu
lub tel. 58 32 68 805.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub
tel. 58 32 68 518.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu w postaci imienia, nazwiska, adresu
poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy uczelni, roku i
kierunku studiów oraz adresu do wysyłki nagrody przetwarzane będą w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO
(tj. przepisu prawa) w zw. z art. 14 ust 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie województwa oraz w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 2) oraz art. 48 ust.
5 i 6 Ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a następnie w
celu wypełnienia obowiązku archiwizacji na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4. Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia, nazwiska, nazwy uczelni
i kierunku studiów oraz wizerunku przetwarzane będą w celu publikacji
informacji o laureatach Konkursu na stronach: Wykonawcy (Grywalizacji):
https://revas.pl/pmwp/ oraz na stronie Organizatora: https://drg.pomorskie.eu/ i
https://pomorskie.eu/ w celu informowania o konkursie i jego promowania - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgodnie z udzieloną zgodą; (Zgoda na

wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu Grywalizacji „Pomorskie
Mistrzostwa Wirtualnej Przedsiębiorczości” – Załącznik nr 2 do Regulaminu).
5. Dane uczestników Konkursu zostaną powierzone podmiotowi, któremu
Organizator zlecił usługi związane z organizacją konkursu tj.: Revas sp. z. o. o.
Ponadto odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu będą również
podmioty, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z jego
poleceniami. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
uczestników Konkursu będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką
informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do 2028 r.
7. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia
udziału w Konkursie.
10. Dane

są

chronione

środkami

technicznymi

i

organizacyjnymi,

aby

zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

