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Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych  
w ramach XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende  

 
Działając zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 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  (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej 
„RODO” informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende  jest Organizator, czyli 
Fundacja dla Polski, która przetwarza dane w celu wypełnienia swoich zadań związanych z organizacją XIV Edycji 
Nagrody im. Edwarda J. Wende. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu 
danych korespondencyjnych: 
Fundacja dla Polski 
ul. Szpitalna 5 lok. 3 
00-031 Warszawa 
2. Dane osobowe Uczestników (osób zgłoszonych do Nagrody) będą przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie 
niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, w tym obsługi zgłoszeń, 
informowania o wynikach XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, wyłonienia Laureata, nagrodzenia Laureata XIV 
Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende , rozliczeń podatkowych wartości nagród w XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. 
Wende , ewentualnych reklamacji Uczestników XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende  oraz działań promocyjnych 
w trakcie trwania XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende  jak i po jego zakończeniu. 
3. Administrator pozyskał dane osobowe Uczestników od osób zgłaszających Uczestników. 
4. Dane osobowe osoby zgłaszającej pozyskane w związku z uczestnictwem w XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. 
Wende  będą przetwarzane w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody osoby, której dane dotyczą (na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowanego przez Administratora jakim jest ochrona 
przed roszczeniami i rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a przypadku osób nagrodzonych prawny 
obowiązek ciążący na administratorze. 
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa oraz podmiotom współpracującym z Organizatorami, podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi 
przez Organizatora działaniami realizowanymi w imieniu Organizatora, w ramach realizacji zadań związanych z XIV 

Edycją Nagrody im. Edwarda J. Wende, na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
i przy zapewnieniu właściwej ochrony danych osobowych. 
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania XIV Edycji Nagrody im. Edwarda J. Wende, a dane osób 
nagrodzonych przez okres wynikający z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych. 
7. Każdy Uczestnik oraz osoba zgłaszająca, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo 
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
8. Uczestnikowi oraz osobie zgłaszającej, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania oznacza brak możliwości udziału w XIV Edycji 
Nagrody im. Edwarda J. Wende . 
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
11. Dane osobowe osób nagrodzonych zostaną podane do publicznej wiadomości. 

 


