Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Nie spal się na starcie” i
ich opiekunów prawnych jest Fundacja Aflofarm z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000654139, NIP: 731-20-54-073, REGON: 366140105, tel.:
+48 42 22 53 100 (Fundacja).
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją konkursu, w szczególności
w celu rejestracji jego uczestników, wyłonienia zwycięzców oraz w celu wywiązania się przez Fundację z
obowiązków nałożonych prawem, jak również w celach związanych z promocją Kampanii „Nie spal się na
starcie”, w tym w celach związanych z produkcją, postprodukcją oraz rozpowszechnieniem materiałów
promocyjnych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a , c lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w
celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami).
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konkursie. Odbiorcami
podanych danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Fundacji i upoważnione osoby działające na
zlecenie Fundacji, a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu Fundacji, tj. podmioty zewnętrzne
dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Fundacji (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę
elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Fundacji), podmioty zewnętrzne wspierające procesy
produkcji, post produkcji i rozpowszechniania materiałów promocyjnych w stacjach telewizyjnych, radiowych,
Internecie lub w innych środkach masowego przekazu oraz odbiorcy takich materiałów.
W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, prawo
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail:
fundacja@aflofarm.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

