
Przetwarzanie  i ochrona danych osobowych 
w konkursach organizowanych przez:

Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Łódzkiego

Dokument odwołuje się do RODO, czyli 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). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak

dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

1. Organizatorem konkursów i Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Mirosław Konwerski
prezes

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Łódzkiego
REGON : 00702632700289

NIP : 725-11-12-303
KRS : 0000113431

90-430 Łódź ul. Piotrkowska 113

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie. 
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: „RODO”).
Czas przetwarzania danych upływa wraz z rozstrzygnięciem  konkursu oraz wygaśnięciem 
ewentualnych roszczeń z nim związanych.

1. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach w następujący sposób:
1) Zgłoszenie się kandydata do konkursu poprzez dobrowolne wypełnienie formularza 

zgłoszenia wraz z wypełnieniem niezbędnych zgód i oświadczenia rodzica (opiekuna) w 
przypadku osoby małoletniej (do 18 roku życia)

2) Dobrowolnie wprowadzone informacje poprzez kontakt mailowy
a) Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny 

przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w 
treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

b) Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z 
zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu 
kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby 
wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie 
jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się 
przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała 
archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest 
uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi 
roszczeniami z Twojej strony.

2. Udostępnianie danych.
1) Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych.
2) Dostęp do danych będzie posiadać komisja kwalifikacyjna, oceniająca poszczególne prace
3) Dane osobowe mogą być przekazywane m.inn Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim gdyby

zaszła konieczność wysyłki nagrody
4) Laureaci konkursu (dane takie jak: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, zajęte miejsce) będą 

wyszczególnieni na stronie internetowej http://www.loplodz.toya.net.pl/ 
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3. Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z 
przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeżeli są zarchiwizowane i przetwarzane:

1) prawo dostępu do danych osobowych
2) prawo do sprostowania danych osobowych, 
3) prawo do usunięcia danych osobowych, 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 
6) prawo do przenoszenia danych, 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę 

wyraziłeś. 
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 
RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem 
udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je 
przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres loplodz@toya.net.pl . Dołożyliśmy jednak 
wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione.

4. Bezpieczeństwo.
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie 
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o 
ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio 
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 ZGODA UCZESTNIKA* RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA*
na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez

Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Łódzkiego
90-430 Łódź ul. Piotrkowska 113

…............................................... .................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka* imię i nazwisko uczestnika* rodzica/opiekuna prawnego*

Zostałem(am) poinformowany(na), iż zgoda na przetwarzanie moich* danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego* jest dobrowolna ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie, oraz znam 
przysługujące mi w związku z tym prawa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

….......................... dn. ….......................................................................................................
miejscowość data imię i nazwisko uczestnika* rodzica/opiekuna prawnego*

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego* wizerunku dziecka/podopiecznego* do celów promocyjnych 
LOP zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017, poz. 880). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 
wykonane podczas wydarzeń organizowanych w ramach organizowanych konkursów, uroczystości wręczenia
nagród mogą zostać umieszczone na stronie internetowej http://www.loplodz.toya.net.pl/  oraz wykorzystane 
w materiałach promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością Ligi Ochrony Przyrody Zarządu 
Okręgu Łódzkiego. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również 
o wynagrodzenie względem wykorzystywania mojego* wizerunku , głosu, wypowiedzi  
dziecka/podopiecznego* na potrzeby określone w oświadczeniu. 

….......................... dn. ….......................................................................................................
miejscowość data imię i nazwisko uczestnika* rodzica/opiekuna prawnego*

* niepotrzebne skreślić. (może dotyczyć osób pełnoletnich)
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