Załącznik nr 5

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas Konkursu „Akcja Mural”.
Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”). Uczestnik może się
z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”,
 przez e-mail: utk@utk.gov.pl,
 telefonicznie: 22 749 14 00,
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP.

Inspektor ochrony
danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący
sposób:
 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”,
 przez e-mail: iod@utk.gov.pl,
 telefonicznie: 22 749 14 00,
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Konkursie, kontakt:
 listownie, na adres: Partner of Promotion, Belgradzka 8/01, 02-793 Warszawa z dopiskiem:
„Ochrona danych osobowych”.
Uczestników Konkursu (w tym Opiekuna Zespołu):

imię i nazwisko Opiekuna Zespołu;

adres szkoły;

adres e-mail i telefon kontaktowy Opiekuna Zespołu.
Zwycięzców konkursu:

imię i nazwisko;

imię i nazwisko;

daty urodzenia;

adresy zamieszkania;

adres szkoły;

adres e-mail i telefon kontaktowy Opiekuna Zespołu;
Rodziców/Opiekunów prawnych uczestników Zielonej Szkoły:

imię i nazwisko;

numer PESEL;

adres zamieszkania;

telefon kontaktowy.
Opiekunów na Zielonej Szkole:

imię i nazwisko;

adres zamieszkania;

numer PESEL;

numer kontaktowy;

nazwa i adres szkoły, w której jest zatrudniony.
Dyrektora szkoły:

imię i nazwisko;

adres szkoły;

adres e-mail;

telefon kontaktowy.
Uczestników Konkursu:
 w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu;
 w celu kontaktu w sprawach dotyczących Konkursu.
Zwycięzców Konkursu:
 w celu przekazania nagrody;
 w celu uczestnictwa w Zielonej Szkole.
Rodziców/Opiekunów prawnych uczestników Zielonej Szkoły:
 w celu organizacji i przeprowadzenia Zielonej Szkoły;
 w celu przekazania nagrody.
Opiekunów na Zielonej Szkole:
 w celu organizacji i udziału w Zielonej Szkole;
 w celach związanych z zabezpieczeniem roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia.
Dyrektora szkoły:
 w celu przekazania nagrody;
 w celu organizacji i przeprowadzenia Zielonej Szkoły.
 Zgoda uczestnika tj. art. 6 ust. 1 lit. a 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) RODO.
 Wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze tj. art. 6 ust 1 lit c RODO
– w celach podatkowych.
Uczestników Konkursu:
 do czasu zakończenia okresu trwania projektu „Kampania Kolejowe ABC”,
tj. do 31 grudnia 2025 r.;
 Upoważnieni pracownicy UTK;

Zbierane dane

Cele przetwarzania

Podstawy prawne
przetwarzania

Okres przechowywania
danych
Odbiorcy danych



Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

Prawo wniesienia skargi
do organu

Informacje dotyczące
profilowania
Zautomatyzowane
podejmowanie
decyzji
Obowiązek podania
danych

Organizator Konkursu (jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
całościowego przeprowadzenia Konkursu, oceny prac Konkursowych, wydaniem nagrody oraz
rozliczeniem podatkowym);
 Organy podatkowe;
 Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
 prawo dostępu do danych;
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe wskazano powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy
Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr ).
Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.
Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji
o Tobie.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie.

