
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są każdy z osobna: Muzeum Powstania Warszawskiego, 

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79 oraz Fundacja OFF CAMERA z siedzibą przy ul. Karmelickiej 55/7, 

31-128 Kraków. 

2. Każdy z administratorów niezależnie ponosi samodzielną odpowiedzialność za przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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 (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1781) i przepisów ustaw szczególnych. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, 

odrębnie, z każdym administratorem, pisząc na adres siedziby ww. administratorów lub na adresy e-

mail: iod@1944.pl dla Organizatora, przetwarzaniedanych@offcamera.pl dla Współorganizatora. 

4. Każdy z administratorów powołał inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku Organizatora 

kontakt z inspektorem można uzyskać pod adresem e-mail: iod@1944.pl w przypadku 

Współorganizatora kontakt z inspektorem można uzyskać pod adresem e-mail: 

przetwarzaniedanych@offcamera.pl  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora w celu organizacji Konkursu 

oraz rozpowszechniania Filmów, w szczególności w celu: 

1) przyjmowania zgłoszeń i rejestracji uczestników, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, 

komunikacji z Uczestnikami Konkursu, poinformowania o wynikach Konkursu, a także w celu 

reklamacji oraz (wobec zwycięzców Konkursu) w celu zawarcia umowy przenoszącej majątkowe 

prawa do Filmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne 

w celu zawarcia umowy oraz podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed jej zawarciem; 

2) rozliczenia podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z 

przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (wobec zwycięzców Konkursu); 

3) publikacji imion i nazwisk zwycięzców Konkursu, w przypadku wyrażenia zgody na taką publikację, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wobec zwycięzców Konkursu); 

4) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze 

względu na uzasadniony interes Organizatora jakim jest dochodzenie roszczeń oraz obrona przed 

nimi; 

5) kontaktowym oraz reprezentowania osoby niepełnoletniej przez jej przedstawiciela ustawowego, ze 

względu na uzasadniony interes Organizatora jakim jest konieczność kontaktu z przedstawicielem 

ustawowym osoby niepełnoletniej w związku z realizacją Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO; 

6) archiwizacyjnych i rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na 

uzasadniony interes Organizatora polegający na archiwizacji dokumentów dotyczących 

prowadzonej działalności oraz wykazania wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą członkowie Jury Konkursu, a także podmioty współpracujące z 

administratorem, świadczące na jego rzecz usługi informatyczne, kurierskie, pocztowe, użytkownicy 

mediów, stron internetowych oraz portali społecznościowych administratora, w tym w ramach serwisu 

Youtube, a także podmioty upoważnione do otrzymywania informacji na mocy obowiązujących 

przepisów prawa.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez poszczególnych administratorów: 
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1) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

Uczestnik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy do 

upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy; 

2) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorach do upływu okresu związanego z wypełnieniem tego 

obowiązku prawnego; 

3) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek 

przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów, do upływu okresu 

dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratorów oraz upływu okresu przechowywania 

dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów; 

4) w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów do upływu okresu 

związanego z realizacją tych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do dnia 

wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn 

dotyczących szczególnej sytuacji podmiotu danych. 

8. Osobom, których dane są przetwarzane przez administratorów, przysługuje prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 

administratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania ale są one niezbędne 

osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 

administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

4) usunięcia danych, gdy dane te nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub były 

przetwarzane niezgodnie z prawem; 

5) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 

przetwarzane, w przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

6) przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania 

aby te dane osobowe przesłane zostały innemu administratorowi; 

7) wycofania udzielonej zgody w dowolnym czasie (w przypadku wyrażenia zgody), bez wpływu na 

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

cofnięciem; 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wzięcia udziału w Konkursie oraz 

realizacji wynikających z Regulaminu praw i zobowiązań. 

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 

11. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Współorganizatora jako 

administratora dostępne są pod adresem przetwarzaniedanych@offcamera.pl  
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