
 

 

Załącznik Nr 4 do regulaminu konkursu  

„Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku?”  

Klauzula informacyjna – dla uczestników konkursu ,,Jak zachęcić babcię lub 

dziadka do założenia konta w banku?”, ich przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów prawnych, opiekunów uczestników (nauczycieli). 

Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, ze: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - 

Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako opiekuna lub uczestnika zawarte w przekazanym 

zgłoszeniu tj. imię i nazwisko, pełną nazwę szkoły, pełną nazwę szkoły oraz wydziału, adres e-

mail, numer telefonu. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody udzielonej przez uczestnika bądź jego przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego - w celu zgłoszenia do udziału w Konkursie, ogłaszania i 

publikowania wyników, przyznawania nagród, wykorzystywania wizerunku. W przypadku 

szczególnych kategorii danych osobowych uczestnika (informacja o niepełnosprawności) 

podstawą jest wyraźna zgoda uczestnika bądź jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna 

prawnego na przetwarzanie ww. danych osobowych - art. 9 ust. 2 lit a) RODO; 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu spełnienia obowiązków prawnych, wynikających  

w szczególności z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (promowanie wiedzy  

o ubezpieczeniach społecznych) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,  

a także wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków 

nałożonych na organizatora przez obowiązujące przepisy prawa; 

 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadania realizowanego przez organizatora  

w interesie publicznym, tj. przygotowania i przeprowadzenia Konkursu. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym administrator 

jest zobowiązany do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa lub Regulaminu 

Konkursu.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 2021 r., co jest 

związane z: 

 czasem trwania danej edycji Konkursu,  

 okresem niezbędnym do wykonania przez administratora obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, w tym  czas określony dla poszczególnych symboli kategorii 

archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w ZUS zgodnie z 

Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 



 

 

opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i 

kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

8. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się w następujący sposób: 

 listownie na adres:  

Inspektor Ochrony Danych  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  

ul. Szamocka 3, 5,  

01-748 Warszawa,  

 przez e-mail: ODO@zus.pl.  
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