
 

 

Klauzula informacyjna RODO 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ekombud Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni pod adresem: ul. Partyzantów 24D; 

32-700 Bochnia. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych 

jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie Prac konkursowych 

(odpowiedzi na Pytania konkursowe), wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze 

Zwycięzcą i realizację Nagrody, uiszczenie podatku od nagród, jak również 

rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.  

3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące 

dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże 

konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania nagród lub rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji.  

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do 

należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe 

Uczestników zostaną usunięte. Dane Zwycięzcy będą przechowywane przez okres 

niezbędny zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych do 

zapewnienia właściwym organom możliwości dokonania sprawdzenia prawidłowości 

obliczenia i terminowości odprowadzenia podatku, nie dłużej jednak niż 5 lat od upływu 

roku, w którym podatek podlegał zadeklarowaniu i zapłacie.  

6. Osobie, które wyraziła zgodę na przetwarzanie danych przysługuje także prawo 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać na adres e-mail: biuro@ekombud.pl 



 

 

7. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO 

(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) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

8. Organizator informuje, że gromadzenie danych osobowych na potrzeby Konkursu 

dokonywać będzie spółka Ekombud Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni pod adresem: ul. 

Partyzantów 24D, 32 – 700 Bochnia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516734. 

9. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania jest jednak 

równoznaczny z oświadczenie o braku chęci wzięcia udziału w Konkursie. 


