Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej RODO, informujemy, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mamy i Taty z siedzibą w
Warszawie (04-844), ul. Patriotów 110/316
 Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Monika Chilewicz , adres e-mail:
monika.chilewicz@mamaitata.org.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. w celu
zorganizowania konkursu „Porozmawiajmy o historii” przez Fundację Mamy i Taty oraz Stowarzyszenie
Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK, z siedzibą w Warszawie (04-703) przy ul. Pożaryskiego 28.
 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
o Fundację Mamy i Taty
o Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK
o SmartNet Piotr Moczkowski
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu
„Porozmawiajmy o historii” na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
niewzięcia udziału w konkursie lub po jego zakończeniu Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w
najkrótszym możliwym terminie. W sytuacji gdy przetwarzanie danych dokonywane było na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody - dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 Posiada Pani/Pan:
o prawo dostępu do treści swoich danych,
o prawo ich sprostowania, usunięcia,
o prawo ograniczenia przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo wniesienia sprzeciwu,
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
 Podane przez Państwa dane osobowe są niezbędne do zrealizowania ww konkursu. Dane, które będą
przez nas wykorzystywane to: (imię, nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, adres e-mail, nr telefonu)
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w ww konkursie
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w ww konkursie.

