
Załącznik nr 2 – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą 

w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE 

S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym powyżej. 

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) realizacji postanowień Regulaminu Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) 

b) udziału w Konkursie (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO)  

Zgłoszenie się do Konkursu wg zasad określonych w Regulaminie, podanie danych osobowych 

Uczestnika oraz udział w Konkursie oznaczają wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w wyżej wymienionych celach, o czym Uczestnik jest informowany w Regulaminie 

Konkursu. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

swoich danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, 

a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed 

cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres: 

konkurs.PGESA@gkpge.pl . 

5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania 

ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do 

przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu 

wycofania zgody. Cofnięcie zgody przez zakończeniem Konkursu oznacza wyłączenie Pracy 

Konkursowej z Konkursu i wycofanie swojego udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody po zakończeniu 

Konkursu oznaczać będzie usunięcie danych osobowych autora z materiałów promocyjnych 

wykorzystywanych w ramach Konkursu . 

7. Odbiorcy danych. W przypadku wygrania Konkursu Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane 

instytucjom określonym przez przepisy prawa (Urząd Skarbowy). Dane wszystkich uczestników będą 

przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i 

którym te dane są powierzane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Dane mogą zostać 

przekazane podmiotom realizującym dostawę nagród w konkursie.  

8. Przekazywanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG“). Mając jednak na uwadze obsługę infrastruktury 

IT i usługi teleinformatyczne świadczone przez PGE Systemy S.A. jako Podmiot przetwarzający, którego 

wybrani podwykonawcy działają poza EOG. Powyższe może powodować przekazanie Pani/Pana danych 

poza EOG. Każdorazowo transfer danych oparty jest o podstawę legalizującą wynikającą z art. 46 ust. 2 

RODO.  

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w trakcie przeprowadzania Konkursu nie 

podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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