
 

 

załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu „Polski Cement w Architekturze” 

 
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO Organizator  konkursu informuje, że: 
 
1) Administrator danych osobowych: 

 
Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, kontakt: rodo@sarp.org.pl, tel. 22 827-87-12. 

 
2) Inspektor Ochrony Danych: 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, 
kontakt: rodo@sarp.org.pl, tel 22 827-87-12. 
 
3) Cele przetwarzania danych: 

 
Dane uczestnika konkursu w celu związanym z realizacją konkursu „Polski Cement w Architekturze” na najlepszą 
realizację architektoniczną z użyciem technologii żelbetowej, wykonaną i przekazaną do użytku do końca 2017 roku. 
 
4) Informacja o wymogu podania danych wynikających z przepisu prawa: 

 
Obowiązek podania przez uczestnika konkursu danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w konkursie, w tym art. 123 ustawy PZP, a więc jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej jako „RODO”). 
 
5) Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 
 
6) Okres przechowywania danych: 

 
Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat  
od dnia zakończenia konkursu. 
 
7) Prawa osób, których dane dotyczą: 

 
Uczestnik konkursu ma prawo: 
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu; 
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących uczestnika konkursu; 
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratorów ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 
8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
 

Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
9) Odbiorcy danych: 
 

Dane osobowe uczestnika konkursu mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 
10) Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych: 
 

Dane uczestnika konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
11) Dodatkowe informacje 
 

Uczestnikowi konkursu nie przysługuje: 
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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