
 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Sztorm Grupa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Fosa 30
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z P. Katarzyną Kalińską
 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: konkurs@sztormgrupa.pl
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b RODO. 
5. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom
nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym 
w celu dostarczenia nagrody. 
6. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji 
o laureatach konkursu. 
7. Będziemy publikować imię i nazwisko, oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie, na stronie
internetowej Sztorm Grupy oraz w działalności edukacyjno-informacyjnej czy w mediach w związku z promocją
działalności edukacyjnej Sztorm Grupy. 
8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie
miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej
w sposób zautomatyzowany. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących jako autora pracy, dla celów związanych
z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis autora pracy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora. 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis autora pracy 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska jako autora pracy wraz z nazwą
szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie
i jego wynikach. 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis autora pracy

Załącznik nr 2 wersja a - autor pełnoletni
Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)
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1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Sztorm Grupa Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Fosa 30
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z p. ………………. za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail: ………………………….
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1 lit. b RODO. 
5. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 
w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia
nagrody. 
6. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia
 o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach
konkursu. 
7. Będziemy publikować imię i nazwisko, oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie, na stronie internetowej 
Sztorm Grupy oraz w działalności edukacyjno-informacyjnej czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej Sztorm
Grupy. 
8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie
archiwalnym 
i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach. 
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało 
jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej 
w sposób zautomatyzowany. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka - autora pracy, 
dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę 
internetową Sztorm Grupy 
w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora. 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora. 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem 
w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

………………………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 wersja b - autor niepełnoletni
Jak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna)
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