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KLAUZULA INFORMACYJNA KONKURSU 

„Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016) przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Hospicyjna, z siedzibą w 

Gdańsku 80-208, przy ul. Chodowieckiego 10, tel. 58 345 90 60, e-mail: 

biuro@fundacjahospicyjna.pl. 

2) Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: Anna Kobylska, inspektor.rodo@hospicja.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizcjia konkursu „Opiekun rodzinny – 

bohater, któremu mogę pomóc” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest zgodne z prawem i spełnia 

warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie 

danych. 

6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy 

realizacji konkursu „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc”. 

7) Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazywaniu do 

państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. 

8) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

 w dowolnym momencie. 

9) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością realizacji wyżej wymienionego projektu. 

11) Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w konkursie. 

 


