INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I LAUREATÓW KONKURSU „ROZWÓJ W OBIEKTYWIE 2019”

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 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, zwanego dalej „RODO”.
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw
Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
2. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony
Danych (IOD).
Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl
3. Dane Uczestników konkursu fotograficznego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów związanych z organizacją przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkursu „Rozwój w obiektywie 2019” oraz wyłonieniem
Laureatów konkursu.
4. Dane Laureatów Konkursu są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 32 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o
działach administracji rządowej, do celów mających na celu zwiększenie świadomości
społecznej na temat pomocy rozwojowej, w szczególności w związku z upowszechnieniem
informacji na temat nagrodzonych fotografii i ich autorów;
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych;
c) art. 6 ust. 1 lit b RODO – w związku z zawarciem umowy o przeniesieniu praw autorskich.
5. Przekazanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie i przyznania
nagród.
6. Dane osobowe Uczestników konkursu fotograficznego będą przetwarzane do 30 listopada 2019 r.
lub do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda
może być cofnięta w dowolnym momencie, przed rozstrzygnięciem konkursu, poprzez przesłanie
stosownej informacji na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, przy czym cofnięcie zgody jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Dane Laureatów po zakończeniu konkursu będą
przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) i z wydanymi na
jej podstawie regulacjami obowiązujących w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
7. Dane laureatów, w tym wizerunek, mogą być rozpowszechniane, zgodnie z § 11 Regulaminu
konkursu, w szczególności publikowane na łamach magazynu oraz na stronie internetowej
National Geographic Polska, stronie internetowej www.national-geographic.pl, www.focus.pl
oraz mediach społecznościowych: Facebook National Geographic Polska, Facebook National
Geographic Traveler, Facebook Focus oraz Instagram natgeopl, a także na stronach internetowych
i w mediach społecznościowych MSZ.
8. Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
firmy Burda Publishing Polska Sp. z o.o., organizującej w imieniu MSZ konkurs fotograficzny, a
także członkowie Jury i Komisji Reklamacyjnej.
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10.Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych. Uczestnikom
Konkursu przysługują prawa określone w art. 15-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do
treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Laureatom

Konkursu przysługują prawa określone w art. 15-16, 18-19 i 21 RODO - prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania danych osobowych.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na
podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią
wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

