Załącznik nr 1
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych wraz z nadesłaną pracą konkursową jest Społeczne
Towarzystwo Oświatowe (STO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 39, kod pocztowy 00029, tel. (22) 826 78 64, email biuro@sto.org.pl.
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w STO pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym
można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl. Pod tym adresem
zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej a także wszelkie pytania,
wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem
do poczty elektronicznej może przekazać wiadomość pisemnie, na adres STO. Zawsze przysługuje też
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do nich, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Korzystanie z tych praw odbywa
się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).
Przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz opublikowania informacji o
laureatach w serwisie www STO, w profilach STO w mediach społecznościowych oraz w prasie, radiu i
telewizji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika konkursu.
Dane w zakresie imię i nazwisko autora pracy są również przetwarzane (w tym publikowane) w celu
oznaczenia autorstwa publikowanego utworu dla wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z
przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autor utworu ma prawo zastrzec, że utwór
będzie publikowany pod pseudonimem lub anonimowo.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. Wycofanie zgody uczestnika przed ogłoszeniem wyników konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
Dane zostaną usunięte do dnia kolejnej edycji konkursu lub po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie,
pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np.
potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udziałem w konkursie, potrzeba
oznaczania autorstwa rozpowszechnianego utworu, obowiązek prawny wynikający z przepisów
podatkowych lub przepisów o rachunkowości itp.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz STO, w celu i w
zakresie oraz przez czas określony przez STO.
Przetwarzanie wizerunków osób uwidocznionych na fotografiach stanowiących prace konkursowe
Wizerunki osób uwidocznionych na fotografiach nadesłanych na konkurs są przetwarzane na
podstawie zgody w celu udostępnienia prac konkursowych szerokiej publiczności, w tym podczas
prezentacji i wystaw a także poprzez udostępnienie w Internecie. Zostaną usunięte w momencie
zwrotu fotografii autorom lub w momencie zniszczenia fotografii przez organizatora.

