Załącznik nr 1 do Regulaminu
Oświadczenie Zwycięzcy konkursu pod nazwą „Rowerowe osobliwości”
(dalej: „Konkurs”)
Nick na Portalu Facebook:
Imię i nazwisko:
Adres do wysyłki:
Adres e-mail:
Jednocześnie oświadczam (jeśli dotyczy), że nieodpłatnie udzielam Centrum Nauki Kopernik (dalej:
„CNK”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (00-390), wpisanemu do
Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod nr 2/06, REGON:
140603313, prawa do rozpowszechniania mojego wizerunku/wizerunku osoby, która znajduje się na
zdjęciu stanowiącym część zgłoszonego przeze mnie w Konkursie zadania konkursowego (na
podstawie uzyskanej od tej osoby pisemnej zgody) na profilu CNK w celach informacyjnych i
promocyjnych Konkursu. Prawo wykorzystywania wizerunku udzielone w zakresie wskazanym powyżej
jest ograniczone czasowo, tj. zostało udzielone na okres 2 (dwóch) miesięcy od dnia opublikowania
przez Organizatora zadania konkursowego oraz nieograniczone terytorialnie.
Obowiązek informacyjny:
Administratorem podanych danych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy
00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu
do wysyłki oraz adresu e-mail przetwarzane będą w celach związanych z realizacją Konkursu i
wydaniem nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), zaś w zakresie wizerunku w celach związanych
z realizacją Konkursu i wydaniem nagrody, a także w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu do wysyłki oraz adresu e-mail przetwarzane będą
przez CNK przez czas realizacji czynności związanych z prowadzonym Konkursem, w szczególności
wydaniem Nagród oraz do dnia przedawnienia roszczeń, zaś w zakresie wizerunku przez czas 2
(dwóch) miesięcy) od dnia opublikowania Zadania konkursowego oraz przedawnienia roszczeń. Dane
mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum Nauki Kopernik oraz
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto
w zakresie wizerunku przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych dokowanego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., zaś może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu przez Organizatora swoich danych,
które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
Decyzje związane z przetwarzaniem podanych danych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
Kontakt z CNK, w tym z osobą realizującą w Centrum obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy
jest w formie pisemnej na adres CNK wskazany powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail
konkurs@kopernik.org.pl.
…………………………………………………………………….
Data i podpis

