
 

Informacje o przetwarzaniu danych na potrzeby konkursu „Odblaskowa szkoła” 
 

Zgodnie z art. 13 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 – dalej RODO) informuję, iż: 
a) Administratorem danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku,  

ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-226-47-07, REGON 191474505 
b) Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem 

telefonu 888050176 lub mailowo: iod@pord.pl  
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie „Odblaskowa szkoła” na podstawie 

zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  realizacji celu administratora, jakim jest  realizacja konkursu, 
tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

d) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy 
powierzenia danych w w/w celów, osoby oraz mogą podmioty działające na podstawie przepisów 
prawa. 

e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
f) Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zajęć, wniesienia sprzeciwu lub do czasu 

określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych. 
g) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie. 

h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 
ust. 4 RODO 

i) Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych lub przepisy krajowe. 

j) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z Informacjami o przetwarzaniu danych na potrzeby konkursu 

„Odblaskowa szkołą”. 

 

 

 

…………………………….…                        …..…………………………….………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                          (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie przez Pomorski Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, NIP: 584-226-47-07, REGON 

191474505 moich danych osobowych/danych osobowych mego dziecka  zamieszczonych w zgłoszeniu 

pracy do konkursu „Odblaskowa szkoła” w celu prowadzenia i realizacji Konkursu do czasu cofnięcia 

zgody oraz przez okres przewidziany przez przepisy archiwizacyjne.  

 

 

 

…………………………….…               …..…………………………….…………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)                 (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 

mailto:iod@pord.pl

