Załącznik nr 5 do regulaminu
Konkursu na „Najlepsze Prace Dyplomowe z obszarów budownictwa”
zatwierdzonego uchwałą nr ZO/45/2020-2024 w dniu 26.03.2021r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Kopernika 16/18
w Częstochowie, adres e-mail: pzitb.czestochowa@o2.pl, tel. 737 168 228.

2.

Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu organizacji oraz
promocji KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE Z OBSZARÓW BUDOWNICTWA .
W czasie ogłaszania i prezentowania laureatów konkursu będzie wykonywana
dokumentacja fotograficzna.

3.

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane uczestników
przekazywane dobrowolnie w toku zgłaszania uczestnictwa:
imię i nazwisko, nr albumu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu,
adres e-mail, PESEL (wymagany od laureatów konkursu).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 2.
5.

Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. W związku z przetwarzaniem przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Częstochowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych osobowych,
 sprostowania danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych osobowych,
 żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu.
7.

Jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby celów przetwarzania wskazanych w punkcie

2 nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy

występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami
prawa.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie

podania, zgłoszenie zostanie odrzucone i nie będzie możliwości udziału w konkursie.

