
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?  
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe, jest Komitet Główny Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" z siedzibą w Toruniu (87-100) 
przy ulicy Batorego 37/41.  
 
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH 
DANYCH OSOBOWYCH?  
Napisz do członka Komitetu Głównego  
adres e-mail: turniejbud@poczta.onet.pl 

adres pocztowy: Komitet Główny Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia", ul. Batorego 37/41, 87-100 
Toruń 
SKĄD MAMYTWOJE DANE ?  
Twoje dane osobowe oraz dane Uczestnika Turnieju (podopiecznego) pozyskujemy od Ciebie oraz (za 
Twoją zgodą) za pośrednictwem placówki edukacyjnej, do której uczęszcza Twój podopieczny (imię i 
nazwisko w sprawozdaniu z eliminacji szkolnych). Dodatkowo, w związku z udziałem w Turnieju 
uczestnik wypełnia kartę identyfikacyjną. 
  
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
WUP?  
Celem przetwarzania przez Nas twoich danych jest realizacja Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia"  
Podstawa prawna przetwarzania:  
-  art. 6 ust. 1 lit. a RODO** - zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie swoich danych 
osobowych;  

- art. 6 ust. 1 lit e RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO**: „dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie 
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest 
uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami”.  
KOMU UDOSTĘPNIAMY I POWIERZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?  
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: 

 
- Instytucje rządowe i samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawnione do przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa krajowego (np. kuratoria oświaty, wydziały edukacji);  

-  Inne podmioty na podstawie przepisów prawa;  

- fundatorom nagród w celu przekazania nagród; 

-  W przypadku wyrażenia zgody dane uczestnika (imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły oraz 
wizerunek Uczestnika Turnieju zostaną opublikowane na stronie internetowej Turnieju Budowlanego 
"Złota Kielnia".  
CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO?  
Nie 
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?  
Przechowujemy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły) dla celów historycznych 
na stronie internetowej. Poszerzony zakres danych (data i miejsce urodzenie, PESEL) dotyczy 
laureatów i finalistów i jest przechowywany w rejestrze wydanych zaświadczeń laureatów i finalistów 
Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" - zaświadczenia są niezbędne dla Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych, aby zwolnić ucznia z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  
JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?  



W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO** określa szereg praw, z których 
możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej 
sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie 
Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, którą wyraziłeś na piśmie masz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania 
Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz 
skontaktować się z członkiem Komitetu Głównego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" pod wyższej 
wskazanym adresem.  
CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ 
PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?  
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania),wynikający z przepisów prawa.  
 
 


