
 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (dalej Rozporządzenie) dane osobowe Uczestników Konkursu 

będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Zgodnie z atr. 13 Rozporządzenia Organizator informuje, że jest Administratorem 

danych osobowych Uczestników. 

3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny  

z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je  

przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Dane osobowe Uczestników pozyskane na potrzeby Konkursu nie będą podlegały 

profilowaniu ani nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w 

niniejszym regulaminie. 

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia, tj. umowy jaka zostaje zawarta poprzez przystąpienie Uczestnika  

do Konkursu, w celu jego przeprowadzenia oraz wydania nagród. 

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w okresie 

koniecznym na całościowe przeprowadzenie Konkursu. Dane osobowe zwycięzców 

Konkursu będą przetwarzane ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań 

podatkowych Organizatora w związku z wydaniem nagród. 



7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową, pod adresem rodo@tvp.pl,  

a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 

00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/ABC konkurs 

(wpisać tytuł Konkursu)”. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Organizatora jedynie instytucjom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 


