
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

w związku z organizacją turnieju „Fair Trade football challenge” 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i skąd je ma? 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, z            
siedzibą: ul. Sławkowska 12 oficyna II piętro, 31-014 Kraków, a współadministratorami są Fundacja Kupuj              
Odpowiedzialnie, ul. Sławkowska 12, oficyna II piętro, 31-014 Kraków, e-mail: info@ekonsument.pl, +48 604 478              
418; Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, ul. Kwidzyńska 15/1, 80-306 Gdynia, e-mail:           
sklep@sprawiedliwyhandel.pl, tel. +48 508 044 484 

będące Organizatorami głównymi turnieju.  

Twoje dane są nam przekazane przez szkołę, która zorganizowała etap szkolny Turnieju, w którym wzięłaś/wziąłeś               
udział, jesteś dyrektorem lub osobą upoważnioną przez dyrektora do realizacji etapu szkolnego.  

W zakresie wizerunku utrwalonego w materiale w ramach konkursu 3 Turnieju, przetwarzamy w wyniku              
przekazania go w ramach tego materiału przekazanego nam przez szkołę, a na co udzieliłeś/aś zgodę autorowi                
materiału.  

Ewentualnie pozyskaliśmy Twoje dane w ramach Twojego zgłoszenia reklamacji/skargi przewidzianej w           
regulaminie turnieju.  

Staramy się ograniczyć przetwarzanie danych uczestników Turnieju do niezbędnego minimum. Stąd dane            
uczestników, którzy nie zwyciężyli w konkursach na etapie szkolnym, pozostają w szkołach, które go organizowały               
zgodnie z Regulaminem. 

Twoje dane w związku z Turniejem przetwarza też Szkoła jako organizator Wydarzenia, działając w naszej ocenie                
jako samodzielny administrator danych. 

2. Podstawa i cel przetwarzania danych uczestników i zwycięzców konkursów w ramach turnieju: 
a) na podstawie zgody, w związku z możliwością utrwalania i rozpowszechnia wizerunku uczestników turnieju,             

zgodnie z Regulaminem turnieju (art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. Z art. 81 ustawy o prawie autorskim i                      
prawach pokrewnych oraz przystąpieniem do turnieju w ramach konkursu 1 i 2 zgodnie z Regulaminem, 

b) przetwarzanie danych jest niezbędne do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (– art. 6 ust. 1 lit. b                 
) RODO w związku z udzieleniem licencji na przygotowane, zwycięskie prace konkursowe w ramach konkursu               
3, zgodnie z Regulaminem, 

c) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w postaci dochodzenia ewentualnych          
roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a głównie dla                   
zapewnienia realizacji przyrzeczenia publicznego jakim jest Regulamin Turnieju:  

a. umożliwienie uczestnikom turnieju  wzięcia w nim udziału, 
b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 
c. przekazania nagród,, 
d. opublikowanie informacji o zwycięzcach,. 

3. Podanie danych osobowych jest konieczne dla udziału w Turnieju oraz realizacji obowiązków ciążących na                
podmiotach administrujących. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości         
uczestniczenia w Turnieju, w tym otrzymaniu nagród, o których mowa w Regulaminie Turnieju lub współpracy z                
daną szkołą.  

4. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych? 
Napisz do nas e-maila na adres ado@fairtrade.org.pl. 

5. Jakie są Twoje prawa? 
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia            
przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami w sposób                
opisany w pkt 3. 

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
a) przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach rozwiązania               

ewentualnych spraw spornych, dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych, maksymalnie przez           
okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, 

mailto:ado@fairtrade.org.pl


b) na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas            
wskazany w umowach z nimi. 

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 
a) podmiotom dofinansowującym nasze działania możemy udostępniać Twoje dane, lecz wyłącznie w celu i             

zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś/-aś udział , 
b) Twoje dane będą przetwarzane w chmurze obliczeniowej, której dostawcą jest Microsoft Inc. (Office 365), a               

także za pomocą narzędzia WordPress oraz Salesforce. Dostawcy zapewniają zgodność przetwarzania z            
wymogami UE, Administrator zawarł aneks z dostawcą usługi, dotyczący przechowywania danych. Dane            
gromadzone są na serwerach, znajdujących się w UE. Administrator korzysta z bezpiecznego połączenia             
(szyfrowanym ssl). 

8. Skarga 
Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193               
Warszawa). 

9. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie 
Administrator przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, lecz nie profilujemy Twoich danych osobowych.             
Nasze przetwarzanie nie wpływa też na sytuację Twoich praw i obowiązków. 

 


