
               
 

  Projekt HACKS otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy dotacji nr 845231. 
Wyłączna odpowiedzialność za treści powstałe w ramach projektu spoczywa na autorach. Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii 
Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani partnerzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 
w nich zawartych. 

 
 

Przetwarzanie danych osobowych  

1. Konkurs organizowany jest przez Eliante Onlus Social Cooperative - P.I. i C.F. 04026890964, z 
siedzibą Via San Vittore 49, 20123 Mediolan (dalej „Organizator”). 

2. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem i zawartą w nim klauzulą 
prywatności. 
 

3. Dane Administratora: Administratorem danych osobowych przekazywanych na potrzeby 
Konkursu jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) z siedzibą przy ul. 
Rymera 3/4, 40-048 Katowice, tel.: 32 203 51 14, rodo@fewe.pl.  

4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności 
Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Polityka dostępna jest na stronie 
http://storage.topten.info.pl/source/pliki/Polityka_prywatnosci_FEWE.pdf  

5. Podstawa prawna przetwarzania i kategorie danych: Każdy Uczestnik konkursu, poprzez 
wypełnienie formularza konkursowego, udziela FEWE zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych dla celów konkursu. FEWE przetwarza następujące kategorie danych osobowych 
Uczestnika konkursu: 

 Imię, nazwisko 
 Numer telefonu do kontaktu 
 Adres e-mail 
 Adres do doręczenia przesyłki z nagrodą 

6. Szczegółowy cel przetwarzania: Przekazane na potrzeby konkursu dane osobowe będą 
przetwarzane na potrzeby organizacji niniejszego Konkursu, to jest:  

A. identyfikacja Uczestników konkursu, 

B. wyłonienie Zwycięzcy i kontakt ze Zwycięzcą, 

C. przekazanie danych Zwycięzcy Organizatorowi konkursu. 

D. rozliczenia i kontrola realizacji konkursu przez instytucję finansującą tj. Executive 
Agency for Small and Medium-sized Enterprises - Agencję Wykonawczą ds. Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Komisja Europejska, 1049 Bruxelles/Brussel, 
Belgia. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; 

8. Odbiorcy danych osobowych: dane osobowe przekazywane mogą być przez FEWE: 
A.  Organizatorowi konkursu,  
B. Instytucji finansującej konkurs t.j. EASME 

9. Okres przetwarzania danych osobowych: dane osobowe Uczestników będą przetwarzane od 
chwili wysłania formularza konkursowego przez Uczestnika i zostaną usunięte w terminie do 5 
lat  dni od dnia rozliczenia z instytucją finansującą dotacji w ramach której przyznano nagrody 
w konkursie.. . Uczestnik Konkursu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 


