Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „SKO w SGB”

Zasady przetwarzania danych osobowych dla Dyrektora Szkoły i dla Opiekuna SKO
1. Kujawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim ul. Chopina 3 87-700
Aleksandrów Kujawski, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000031149, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Administrator”), jako
administrator danych informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe (tj. imię i nazwisko,
jednostka organizacyjna, służbowy adres e-mail,) w zw. z udziałem Szkoły w Konkursie „SKO
w SGB” edycja 2020/2021.
2. Pana/Pani dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE 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) („RODO”).
3. W Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim został wyznaczony
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres
Administratora, pod adresem e-mail:iod@kbsaleksandrowkujawski.sgb.pl. Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych opublikowane są na stronie www.kbs-bank.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
4. Administrator będzie przetwarzał dane Opiekuna Konkursu w celu:
1) przeprowadzenia Konkursu „SKO w SGB” edycja 2020/2021. („Konkursu”) (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
2) przekazaniem nagrody dla Laureatów Konkursu „SKO w SGB” edycja 2020/2021,
3) wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych związanych
z prowadzoną działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
4) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazane podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich
przetwarzania, tj.:
1) w zakresie przeprowadzenia Konkursu – przez okres 6 lat, liczony od dnia wręczania
nagród lub do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
2) w zakresie wypełnienia spoczywających na Kujawskim Banku Spółdzielczym w
Aleksandrowie Kujawskim obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością
– do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
3) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony
tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.
7. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na
podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem
uczestnictwa Szkoły w Konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie rezygnację
z udziału Szkoły w Konkursie.
9. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych.
10. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także
prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO),
2) sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),
3) usunięcia jego danych (art. 17 RODO),
4) żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO).
11. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim przypadku
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, o ile wykaże istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1
RODO).
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

