KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że:
1) administratorami Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia
pomysłu są organizatorzy konkursu Covid Challenge: Planet Partners Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Kościuszki 40/6 (30-105) oraz Centrum Informacji
Kryzysowej działające jako część Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w
Warszawie

przy

ul.

Bartyckiej

18A

(00-716),

którzy

wspólnie,

jako

współadministratorzy, ustalają cele i sposoby przetwawrzania Pani/Pana danych
osobowych;
2) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane państwu trzeciemu lub organizacji
międzynarodowej;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udziału i rozstrzygnięcia konkursu Covid
Challenge oraz w do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu
administratorów; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej z 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/W (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem
tych, którzy są uprawnieni do otrzymania Pani/Pana danych na mocy przepisów
prawa;
5) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można kontaktować się
z wykorzystaniem danych kontaktowych administratorów lub z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail iod@cbk.waw.pl.
6) podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w konkursie Covid
Challenge; ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie;
7) zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem; cofnięcie zgody na

przetwarzanie danych osobowych powinno nastąpić poprzez wysłanie maila na adres
info@covidchallenge.pl;
8) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do
wywiązania się przez któregoś z administratorów z obowiązku prawnego i nie
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
9) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na realizowane przetwarzanie
Pani/Pana danych do Prezesa Urzęd Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl);
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez przez okres trwania konkursu
oraz przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu.

