Załącznik nr 4
do Regulamin Konkursu „O!błędne Dyktando” z dnia 19.08.2019 - Ochrona danych osobowych
1.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności 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 ("RODO").

2.

Uczestnicy mają prawo do wglądu (podglądu) w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz ich usunięcia (z
uwzględnieniem ustępów kolejnych).

3.

Dla celów uniknięcia błędów podczas definiowania danych określonych w pkt. III ust. 4 lit. f Regulaminu Organizator
zastosował – w procesie Rejestracji – listę rozwijaną

4.

Wgląd oraz poprawienie danych osobowych następuje poprzez kontakt z Organizatorem przez formularz
kontaktowy umieszczony na Stronie Konkursowej.

5.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie.

6.

Organizator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.

7.

Ze względów technicznych (sposób działania Aplikacji, kalkulacja Wyników itd.), brak wyrażenia zgody, o której
traktuje pkt. III ust. 8 Regulaminu, lub cofnięcie tej zgody, powoduje brak możliwości uczestnictwa Uczestnika w
Konkursie (niezależnie od podjętych przez Uczestnika w czasie wcześniejszym działań i nabytych do tej pory – na
mocy Regulaminu – praw).

8.

W chwili cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. III ust. 8 Regulaminu, Uczestnik traci – ze skutkiem na moment
cofnięcia

zgody

–

uzyskane

na

mocy

Regulaminu

prawa

do

Nagród

i uczestnictwa w Finale Konkursu (ze względu na niemożność dalszego przetwarzania danych osobowych
niezbędnych dla finalnej kalkulacji Wyników w ramach Konkursu).
9.

Dokonując Rejestracji, Uczestnik może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę (o której mowa w
pkt. III ust. 11 Regulaminu) na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

10. W celu realizacji Konkursu Organizator będzie udostępniał dane osobowe:
a)

w przypadku uzyskania prawa do Nagrody, Sponsorowi (na potrzeby realizacji procesu dystrybucji Nagród);

b)

w przypadku uzyskania prawa do Uczestnictwa w Finale Konkursu, Koordynatorowi (na potrzeby
organizacji Finału Konkursu).

11. Organizator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed

nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Uczestników
traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Organizatora, w specjalnej strefie
bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
12. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym

osobom lub instytucjom poza wskazanymi literalnie w Regulaminie, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na
życzenie Uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub
innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów prawa.
13. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

ujawniania

współpracującym

z

Organizatorem

firmom

i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Uczestników. Zestawienia
takie dotyczą używalności Aplikacji i/lub Strony Konkursowej i nie zawierają danych osobowych Uczestników.

www.oblednedyktando.pl
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