
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy,
iż:

· Administratorem  Pana/Pani  danych osobowych jest Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia
w Olsztynie  "Radio Olsztyn" S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, nr tel. 89 5264434,     email:
sekretariat@radioolsztyn.pl

· Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie.
Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji  konkursu,  a w tym doręczenia nagród.
Podstawą prawną przetwarzania  danych  osobowych  jest  ich  niezbędność  do  wywiązania  się  z
obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018 r. (dalej jako „RODO”).

· Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu i będą przetwarzane przez okres
trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 

· W  celu  realizacji  konkursu  Organizator  może  powierzyć  przetwarzanie  danych  osobowych
podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa
IT, firmy kurierskie, wykonawca placu zabaw) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do
nagrody. W szczególności powyższe powierzenie może nastąpić na rzecz podmiotu powiązanego
– spółki 

· Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania: a) na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  z  zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.  18 ust.  2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi  do
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku  uznania,  że  przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

· Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku:
a) w formie pisemnej, na adres: Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie  "Radio Olsztyn" 
S.A., ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn, lub b) droga e-mail na adres sekretariat@radioolsztyn.pl


