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ZAŁĄCZNIK 2/KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Obowiązek informacyjny dla uczestników Konkursu w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom”, zwane dalej Administratorem, z siedzibą w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.  

2. Z Administratorem można kontaktować ́się pisemnie za pomocą ̨poczty tradycyjnej lub 
elektronicznej na adresy: - Stowarzyszenie „PRom”, Anna Kiryjow-Radzka, Kampus SGGW 
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa lub drogą e-mailową pod 
adresem: prezes@prom.edu.pl.  

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się z Administratorem 
pod wskazanymi w pkt. 2. danymi kontaktowymi.  

4. Dane osobowe są ̨przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), tj. 

• dobrowolnej zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz działań związanych z jego 
zakończeniem, w tym ogłoszenia zwycięzców konkursu, 

• wykonywania i publikacji zdjęć ́oraz materiałów audiowizualnych na stronie 
internetowej i portalach społecznościowych Administratora – dane będą ̨
przechowywane do czasu wycofania zgody. 



 
 
Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" 
  
SGGW w Warszawie,  
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
prezes@prom.edu.pl 

5. Administrator nie zamierza przekazywać ́danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, a jeżeli musiałoby to nastąpić,́ to tylko na podstawie przepisów prawa 
lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do 
dostawców usług informatycznych, np. Facebooka.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługują Państwu następujące 
prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, które nie 
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać przez wysłanie 
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: prezes@prom.edu.pl .  

• prawo dostępu do danych osobowych; 
• prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 
• prawo do usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Państwo zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

• Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie 
będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 


