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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna 

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku, 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”).  

1. Administratorem danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, 

mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94. 

2. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94, 

2) poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka, 

3) e-mailem: info@gitd.gov.pl, 

4) telefonicznie: 22 22 04 000, 

5) faksem: 22 22 04 899. 

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, 

w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować 

z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) 

w następujący sposób: 

1) listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 

(z dopiskiem „ochrona danych osobowych”), 

2) poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka, 

3) e-mailem: iod@gitd.gov.pl. 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w związku z:  

1) organizacją Konkursu, w tym publikacją listy Laureatów, prezentacją nagrodzonych 

prac oraz wysyłką Nagród na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

2) rozpatrzeniem reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej 

w Oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, wyłącznie w celach 

związanych z realizacją Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu 

oraz w ramach działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu i przyznania Nagród. 

6. Dane mogą być udostępnianie przez Organizatora: 

1) przedstawicielom Partnerów Konkursu uczestniczącym w pracach Komisji 

na potrzeby oceny prac i wyłonienia Laureatów Konkursu, 

2) poczcie lub firmom realizującym przesyłki kurierskie w celu dostarczenia Nagród.  
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Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa:  

1) w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa,  

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora w związku z prowadzoną 

działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora, 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem 

okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikowi 

przysługuje:  

1) prawo dostępu do danych osobowych,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  

3) prawo usunięcia danych osobowych,  

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Mają Państwo w dowolnym momencie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe 

będą przechowywane do czasu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi 

w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, które zostały wydane na podstawie 

przepisów prawa. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej i jest 

niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

 

 

 


