
Інформація про обробку персональних даних  

для осіб, які беруть участь у конкурсі  
Відповідно до ст. 13 ч. 1 і ч. 2 Регламенту Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з 
опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про 
скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист даних, 
надалі іменується: «GDPR»), повідомляємо, що:  

  Контролером персональних даних осіб, які беруть участь у конкурсі 
.............................................................................., є Директор Комплексу шкіл 
економіки та сфери послуг ім. Наталії Гонсьоровської у Лодзі, вул. 
Астронавтів, 19, 93-533 м. Лодзь, тел. 42 633 60 09, електронна адреса:  
kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Контролер призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете 
зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та 
реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних: письмово на нашу юридичну 
адресу або на адресу електронної пошти: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Правовою підставою для обробки даних є законний інтерес (ст. 6 ч. 1 літ. f 
GDPR), який дозволяє учасникам брати участь у конкурсі та дозволяє 
контролеру організувати та проводити його, у т.ч. забезпечувати контакт з 
учасниками; контролер також зможе на основі добровільної згоди (ст. 6 ч. 1 
літ. a GDPR) обробляти дані учасників конкурсу, а саме: їх імена, прізвища та 
зображення, оприлюднюючи їх в інформації про конкурс та його учасників 
(також у засобах масової інформації та через Інтернет, тобто вебсайт 
контролера та його профіль у соціальній мережі Facebook) з метою 
поширення інформації про конкурс та його учасників.  

  Надана згода на обробку даних може бути відкликана в будь-який момент; 
відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка здійснювалася на 
підставі згоди до її відкликання.  

 Одержувачем персональних даних можуть бути члени конкурсної комісії, 
учасники конкурсу, школи, у яких навчаються учасники конкурсу, особи, 
присутні на церемонії нагородження, а також особи, які переглядають список 
нагороджених робіт, опублікованих на вебсайті організатора конкурсу.  

 Персональні дані учасників оброблятимуться до моменту завершення 
конкурсу, а також протягом часу, необхідного для архівних цілей.  

 Суб’єкт даних має право вимагати доступу до своїх даних і отримати їх 
копію; також він може вимагати їх виправлення та обмеження обробки; за 
наявності обставин, передбачених ст. 17 GDPR – може вимагати видалення 
своїх даних.  

 Суб’єкт даних має право подати заперечення проти обробки даних на 
підставі законного інтересу; у такій ситуації дані не оброблятимуться надалі, 
крім випадків, коли контролер доведе, що існують важливі законні підстави 
для обробки, які переважають над інтересами, правами та свободами 
суб’єкта даних.  

  Суб’єкт даних має право подати скаргу начальнику Управління з питань 
захисту персональних даних, якщо він вважає, що обробка персональних 
даних порушує положення GDPR.  



 Надання даних є добровільним, але це необхідно для участі у конкурсі, що 
означає, що ненадання даних може унеможливити участь у конкурсі.  

 Контролер не використовує механізми автоматизованого прийняття 
рішень, у тому числі профілювання. 


