Polityka Prywatności
Konkurs „Na najpiękniejsze zdjęcie znad Bałtyku”
realizowany w ramach projektu Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area
(Bałtyckie Trasy Przyrodnicze i Kulturowe. Rozwój Infrastruktury dla Turystyki Zrównoważonej w Regionie Południowego Bałtyku.),
współfinansowany w ramach programu Interreg South Baltic.

1.

Szanujemy Państwa prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do danych osobowych
gromadzonych w ramach konkursu „Na najpiękniejsze zdjęcie znad Bałtyku (konkurs BHR), którego
zasady i regulamin są dostępne na stronie https://iped.pl/bhr. Podmiotem odpowiedzialnym za
zbieranie i wykorzystywanie oraz Administratorem danych osobowych w ramach konkursu BHR jest
Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, któremu partner projektu: Fundacja
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym ul. Trębacka 4,
00-074 Warszawa użyczyła narzędzia w postaci strony konkursu.

2.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych administratora: e-mail: andrzej.poszewiecki@gmail.com.

3.

Uczestnictwo w konkursie BHR jest dobrowolne. W ramach niniejszego konkursu BHR, zbieramy
minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

4.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu związanym z prawidłową realizacją konkursu
oraz funkcjonowania strony internetowej, (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej). Uzasadnionymi interesami
administratora danych lub strony trzeciej są: a. umożliwienie Państwa uczestnictwa w konkursie, w tym
kontakt administratora z uczestnikiem konkursu i przekazanie nagród; b. przechowywanie danych
w celach ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
c. marketing bezpośredni produktów związanych z realizacją projektu Baltic Heritage Routes.
Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area (Bałtyckie Trasy Przyrodnicze
i Kulturowe. Rozwój Infrastruktury dla Turystyki Zrównoważonej w Regionie Południowego Bałtyku);
d. obsługa zapytań lub reklamacji pochodzących od uczestników konkursu. Przetwarzanie może być
uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie
wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania
danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim
uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę
prawną, analizujemy ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony
danych osobowych. Dane Laureatów będą również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze wynikających z ustawy o grach hazardowych oraz przepisów
księgowych i podatkowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

5.

Zakres przetwarzanych danych: dane Uczestników konkursu BHR: imię i nazwisko, numer telefonu
komórkowego, adres e-mail oraz dane adresowe przekazane podczas późniejszego kontaktu na
potrzebę wysyłki nagrody.

6.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 4, dane osobowe
uczestników mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: a. upoważnieni pracownicy organizatora
i administratora danych, b. usługodawcy lub podmioty wspomagające organizatora niniejszego
konkursu, który w drodze umowy powierzy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania tych usług, c. podmioty o których mowa w pkt. 4 powyżej. d. podmioty
uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.

Wymagamy od naszych usługodawców, aby przetwarzali dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami
i gwarantowali bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych.

8.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem
ze strony internetowej, zgodnie z informacją o plikach cookies przedstawioną w poniższej Polityce
cookies.

9.

Dane uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów
przetwarzania tj. podczas trwania konkursu fotograficznego i ogłoszenia jego wyników (nie dłużej niż do
końca okresu realizacji projektu): a. W zakresie związanym z prawidłową realizacją konkursu do
30.03.2021 lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przy
czym wniesienie sprzeciwu może skutkować wykluczeniem z konkursu bez prawa do nagród,
b. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez okres do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, c. W celach marketingowych związanych
z produktami projektu na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody do momentu cofnięcia zgody.

10. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony
danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym ujawnieniem, dostępem lub niewłaściwym
wykorzystaniem.
11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
(w szczególności, gdy celem jest marketing bezpośredni produktów związanych z projektem), prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując
stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub wysyłając email na
andrzej.poszewiecki@gmail.com Należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy
przewidują wyjątki od ich stosowania.
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO konkursu
„Na najpiękniejsze zdjęcie znad Bałtyku”.

Polityka cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika
i przeznaczone do korzystania z Serwisu (strony internetowej). Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę
strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną
internetową.
2. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla komputera czy innego urządzenia dostępowego Użytkownika, za
pomocą którego korzysta z Serwisu.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach,
w szczególności o sposobie korzystania przez nich z Serwisu, w celu dostosowania Usług i treści Serwisu
do indywidualnych potrzeb Użytkowników, zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług
i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.
4. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca, w czasie trwania konkursu, gromadzi następujące
anonimowe (niepozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku: 1) lokalizacja zakończenia
systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta, 2) IP urządzenia dostępowego, 3) nazwy hostów,
4) szybkość połączenia, 5) czas spędzony w Serwisie, 6) rodzaj przeglądarki oraz jej język, 7) sposób
wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania, 8) odwiedzane podstrony Serwisu.
5. Usługodawca informuje, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki
internetowe) dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownik może dokonać zmiany tych parametrów przeglądarki internetowej dotyczących plików
Cookies. Usługodawca informuje jednocześnie, że ograniczenie stosowania plików Cookies może
wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów Serwisu.

