
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę 

magisterską i doktorską ogłoszonego dnia 28 listopada 2022 r. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

danych 

Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Praw Dziecka w Warszawie, 

ul. Chocimska 6, zwany dalej „administratorem danych” 

Dane 

kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować listownie i poprzez email. Dane 

kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka: 

Inspektor ochrony danych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 00-791 Warszawa ul. 

Chocimska 6, adres e-mail: inspektor.RODO@brpd.gov.pl. 

Z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony danych osobowych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie Rzecznika 

Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest z art. 6 ust. 1 pkt a) 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) oraz niezbędność przetwarzania danych do udziału w Konkursie. 

Odbiorcy 

danych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane: upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądom i organom państwowym). 

Okres 

przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia prac 

związanych z Konkursem lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 

obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i archiwalnych. 

Prawa osoby, 

której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w 

jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie 

zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. 

do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 

danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o 

wymogu 

podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Rzecznika Praw 

Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską jest dobrowolne, ale 

konieczne do uczestnictwa w konkursie i oraz do kontaktów w sprawie 

uczestnictwa w Konkursie - bez podania danych osobowych nie jest możliwe 

uczestnictwo w Konkursie. 

 


