
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Zostań Ambasadorem 

Promethean i wygrywaj cenne nagrody” jest Incom Group SA z siedzibą we Wrocławiu przy  

ul. Mokronoskiej 6. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników  

konkursu należy kontaktować się drogą mailową pod adresem konkurs@aktywnatablica.org. 

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie                                           

z postanowieniami Rozporządzenie 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: RODO. 

4. Dane osobowe uczestników konkursu, tj. nauczycieli oraz dyrektorów szkół w zakresie: 

imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, przetwarzane są na postawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Incom Group SA jakim 

jest zapewnienie możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz wypełnienie obowiązków 

Administratora wynikających ze złożonego przyrzeczenia opisanego w niniejszym 

Regulaminie w związku z art. 919-921Kodeks Cywilny, tj. ocena prac, wyłonienia zwycięzców, 

przekazania nagród. 

5. Dane w postaci wizerunku uczestników konkursu, który został zarejestrowany w utworze, 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody.  

6. Podanie danych, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 jest dobrowolne, przy czym odmowa ich 

podania oznacza rezygnację z udziału w konkursie. Bez danych osobowych nie jest możliwa 

prawidłowa realizacja konkursu, a następnie przekazanie nagrody.  

7. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych, 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne                                 

i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach 

określonych przepisami prawa.  

8. Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe Uczestników zostaną 

udostępnione Partnerowi konkursu, do celów koniecznych dla jego poprawnego 

przeprowadzenia, związanych z przekazaniem licencji na publikację prac konkursowych oraz 

do celów wystawienia certyfikatów „Ambasaroda Promethean w Polsce”. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu i przekazania 

wszystkich nagród zwycięzcom, a następnie po jego zakończeniu przez okres przedawnienia 

roszczeń. 

11. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

12. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 
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