RODO – konkursy i konferencje – obowiązki informacyjne

I . W związku z organizowaniem przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego
licznych konkursów oraz konferencji, uprzejmie przypominam o spełnieniu tzw. obowiązku
informacyjnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 24 – ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 – rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych, ten sam obowiązek dotyczy formularzy za pomocą których zbierają Państwo
dane osób, które chcą wziąć udział w wydarzeniu.
II. Podstawa przetwarzania
1.Z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych ważne jest, aby:



wskazać podstawę prawną gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych,
spełnić obowiązek informacyjny polegający na rzetelnym poinformowaniu o warunkach
uczestnictwa w konkursie/konferencji i wykonać obowiązek wynikający z art. 13 i 14
Rozporządzenia 2016/679 (RODO).

2.Podstawą prawną do przetwarzania danych może być jedna z przesłanek wskazanych w art. 6 ust.
1 RODO.
3.Podstawą prawną w różnego rodzaju konkursach będzie to zazwyczaj zgoda osoby, której dane
dotyczą, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub
elektronicznej (checkbox, mail).
5.Osoba wyrażająca zgodę, musi być świadoma na co się godzi, w jakim celu i w jakim zakresie
udostępnia swoje dane osobowe.
6.Należy zbierać tylko te dane, jakie są niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.
7.Do przetwarzania danych zebranych podczas procedury konkursowej mogą być dopuszczeni
pracownicy, którzy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych!
8.Przy próbie jednoczesnego rozesłania informacji przy użyciu poczty elektronicznej do wielu
adresatów deklarujących swój udział w konkursie należy posłużyć się w programie pocztowym
polem UDW, BCC w celu uniemożliwienia zapoznania się z danymi osobowymi innych uczestników
konkursu.

Przykładowa klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 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), Uniwersytet Rzeszowski informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany
przez Rektora z siedzibą: Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów;
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ur.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (np. organizacji i przeprowadzenia
konkursu/konferencji);
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty);
Dane przechowywane będą przez okres …………………………….. (należy wskazać konkretny
termin lub spróbować określić czas przetwarzania);
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych;

-----------------------------------------------------W przypadku obowiązków informacyjnych ważne jest poinformowanie uczestników, iż (gdy ma to
zastosowanie) zbierane dane będą przetwarzane do celów marketingowych, przy czym należy jasno
określić cel marketingowy. W przypadku chęci skorzystania z formularzy Google należy
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UR w celu ustalenia treści
klauzuli informacyjnej.

Obligatoryjnie w formularzu, za pomocą którego zbierane są dane osobowe, należy umieścić
klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej
lub elektronicznej (np. checkbox). Wraz z obowiązkiem stosowania (25 maja 2018 r.) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pojawia się także obowiązek zbierania odrębnej
zgody na każdy cel przetwarzania danych.

Przykładowy wzór zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
osobowych – RODO)) w związku z udziałem np. w konferencji/ lub w konkursie
organizowanej/ym w np. Instytucie/Katedrze ………………………………………..
(nazwa jednostki)
Rzeszów, dnia ………………………… ………………………………………………….

III. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
Istotnym elementem, który chroni interesy Uniwersytetu Rzeszowskiego jest oświadczenie
uczestnika konkursu o zapoznaniu z regulaminem konkursu/lub konferencji. Podobnie jak w
przypadkach wyżej wymienionych oświadczenie może być wyrażone w formie pisemnej lub
elektronicznej.
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu/konferencji.

IV. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Jeżeli jednostka organizacyjna odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu/lub
konferencji zamierza wykorzystać wizerunek uczestników konkursu (np. zwycięzcy) musi uprzednio
uzyskać zgodę uczestnika konkursu na wykorzystanie wizerunku w celu publikacji.
Przykładowa zgoda na wykorzystanie wizerunku
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie przy
al. Rejtana 16 C, na potrzeby konkursu/konferencji itp ………………….. .
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe
z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej
lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

