Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę na temat
„Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia
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, zwanego dalej „RODO”.
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw
Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym
obowiązki administratora danych jest kierownik ……………………………….. z siedzibą ……………………….,
…………………………………………………………. .
2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony
Danych (IOD).
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
3. Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za zgodą
opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją Konkursu na
najlepszą pracę na temat „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online” przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, wyłonieniem laureatów i osób wyróżnionych oraz przyznania im nagród,
oraz w celach promocji i informacji o Konkursie.
Dane opiekuna prawnego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w związku
z art. 12 i n. kodeksu cywilnego.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w zakresie:
a) podpisu, w przypadku ukończenia przez uczestnika 13 lat,
b) imienia i nazwiska,
c) daty urodzenia,
d) adresu zamieszkania.
Dane osobowe opiekuna prawnego w zakresie:
a) podpisu,
b) imienia i nazwiska,
c) adresu zamieszkania,
d) seria i numer dokumentu tożsamości,
e) data wydania i organ wydający dokument tożsamości,
f) numeru telefonu, w przypadku jego podania,
g) adresu e-mail, w przypadku jego podania.
5. Przekazanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagród.
6. Dane zostały przekazane przez opiekuna prawnego.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu, z wyłączeniem danych osobowych osób o których mowa
w pkt 8, będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub cofnięcia zgody na dalsze
przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym
momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres
dwppg.sekretariat@msz.gov.pl lub adresy instytucjonalne właściwych placówek zagranicznych,
przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
8. Dane laureatów i osób wyróżnionych, w zakresie ich imion i nazwisk, dat urodzenia i krajów
zamieszkania będą przechowywane po zakończeniu Konkursu w celu archiwalnym wieczyście,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) i z wydanymi na jej podstawie regulacjami
obowiązujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
9. Dane laureatów, osób wyróżnionych i ich opiekunów prawnych będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym i przez czas niezbędny do realizacji praw wynikających z zawartych umów
o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu Konkursu.
10.Dane laureatów i osób wyróżnionych mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 10 ust. 2
Regulaminu Konkursu, w tym publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i placówek zagranicznych.
11.Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dane
zostaną udostępnione członkom Komisji Konkursowej.
12.Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
13.Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone
w art. 15-16 i 19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, oraz art. 17-18 RODO – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, o ile
będą miały zastosowanie.
14.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na
podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią
wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowani
15.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

