OCHRONA INFORMACJI
1. Polska Organizacja Turystyczna stosuje zapisy Rozporządzenie 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).
2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych,
a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji
zgłoszenia udziału w konkursie, przeprowadzenia głosowania na produkt certyfikowany,
opublikowania danych zwycięzców i upublicznienia wizerunku zwycięzcy na stronach
internetowych administrowanych przez POT oraz ROT, przygotowania i realizacji działań
promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z
wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Dane osobowe w postaci wizerunku udostępniamy wszystkim, ponieważ wizerunek będzie podany
do publicznej wiadomości;
6. Wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania
wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania zgody, usunięciem wizerunku z
materiałów wewnętrznych, stron internetowych i mediów administrowanych przez POT i ROT oraz
innych materiałów promocyjno–informacyjnych; nie będzie możliwe zebranie materiałów, które
zostały upublicznione przed wycofaniem zgody;
7. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia
zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody
pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych; dane pozostałych uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu
rozstrzygnięcia edycji Konkursu;
8. przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą następujących kategorii osób:
a) członkowie Kapituły Konkursu,
b) administratorzy poszczególnych ROT-ów,
c) osoby reprezentujące produktu turystycznego i zgłaszające produkt do Konkursu;
9. przetwarzane będą dane następujących kategorii:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,

c) numer telefonu komórkowego;
10. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości
e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych (dpo@pot.gov.pl). Jednakże brak zgody
uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie głosowania a z uwagi na charakter
promocyjny nagród brak zgody powoduje, że POT nie może wywiązać się ze zobowiązań
określonych w § 8 Regulaminu.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Polska Organizacja
Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 reprezentowana przez Prezesa;
2) administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w Polskiej Organizacji Turystycznej,
z którym można się kontaktować pod adresem dpo@pot.gov.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do konkursu i dalej jak w §
11 ust. 3 na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych);
4) dane osobowe będą pozyskiwane od Partnerów i przekazywane Partnerom konkursu
wymienionym w § 1 Regulaminu w celach jak w § 11 ust. 3. oraz wykonawcom kampanii
promocyjnych.
5) dane

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

międzynarodowej;
6) dane osobowe laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed
cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych; dane pozostałych uczestników Konkursu
będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia edycji Konkursu;
7)

uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

8) uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

