
Klauzula informacyjna dla Uczestników Konkursu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Konkursu - Zarząd Morskiego 

Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337), przy ul. Rotterdamskiej 9, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - 

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000082699, NIP: 

9581323524, REGON: 191920577, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się 

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Pani Monika Basiak-Wielecińska, 

e-mail: iod@port.gdynia.pl, 

3. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail będą przetwarzane w celu: 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Laureatach Konkursu, a także 

w celach archiwizacyjnych. W przypadku wyłonienia Laureatów Konkursu również dane 

adresowe w celu doręczenia Nagród. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. umożliwienie 

Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, 

wyłonienie Laureatów Konkursu, opublikowanie informacji o Laureatach Konkursu, wydanie 

Nagród.  

4. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 

Konkursie, powiadomienia Laureatów i otrzymania Nagrody, brak podania danych osobowych 

uniemożliwia udział w Konkursie i odebranie Nagrody,  

5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym działalność 

Administratora w zakresie organizacji i przeprowadzenia Konkursu,   

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu - zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały 

wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO), 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a następnie 

przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Konkursie, a dodatkowo przez okres, w 

którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych, 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 


