
Załącznik nr 1

1. Zgodnie z  art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z  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/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych) – dalej: RODO, informujemy, żeadministratorem Pani/Pana danych osobo-
wych jest Instytut Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Da-
nych, z którym można kontaktować się: 
• listownie na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Fok-

sal 17, 00-372 Warszawa,
• e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;

3. Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, 
będą przetwarzane w następujących celach:
• związanych z organizacją Konkursu, a w szczególności wyborem osób nomino-

wanych i laureatów. 

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną pod-
stawę prawną.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w czasie nieokreślonym. 

7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
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• żądania usunięcia swoich danych osobowych, a w szczególności w przypadku cof-
nięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy praw-
nej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu 

na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana 
dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrze-
by marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobo-

wych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W zakresie, w  jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma 
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/
Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres ko-
respondencyjny bądź adres e-mailowy.

9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego po-
dejmowania decyzji.


