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Projekt „Wakacje z wyobraźnią” - edukacja w obszarze bezpieczeństwa nad wodą w województwie 

zachodniopomorskim” został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” 

koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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1. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie 

plastycznym organizowanym przez TWP OR w Szczecinie, dane: 

 nazwa, adres i dane kontaktowe szkoły, 

 imię i nazwisko dyrektora szkoły, 

 imię i nazwisko autora pracy, 

 klasa, do której uczęszcza autor pracy, 

 imię i nazwisko opiekuna-koordynatora zespołu, 

 numer telefonu kontaktowego do opiekuna-koordynatora zespołu, 

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 

są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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) 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: 

razembezpieczniej@twp.szczecin.pl 

4. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia 

konkursu plastycznego „Bezpiecznie nad wodą” oraz działań promocyjnych, realizowanych 

w ramach projektu „Wakacje z wyobraźnią - edukacja w obszarze bezpieczeństwa nad wodą 

w województwie zachodniopomorskim”.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.  

W przypadku osób w wieku poniżej 16 lat przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym 

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko  

w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter 

dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani 

dziecka do celu wskazanego w punkcie 4.  

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony 

udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie wykorzystania wizerunku dane 

mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek 

złożony do Administratora danych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji lub przez okres, który przepisy prawa nakazują 
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przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 

do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

 usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO, 

 do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 


