Załącznik nr 8 do Regulaminu XIV edycji konkursu Innowator Mazowsza

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla uczestników XIV edycji konkursu Innowator
Mazowsza
1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719
Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
3. Dane osobowe:
1) wnioskodawców będących osobami fizycznymi - będą przetwarzane w związku z dążeniem do
zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się regulamin XIV edycji Konkursu „Innowator
Mazowsza”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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), zwane dalej
RODO, w celu udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie;
2) reprezentantów wnioskodawców będących osobami prawnymi - będą przetwarzane na
podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z
przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania w zakresie właściwej
reprezentacji wnioskodawcy. Podanie tych danych jest warunkiem ważności podejmowanych
czynności;
3) osób wskazanych przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku jako osoby do kontaktu (imię i
nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie
uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane zostały podane przez
Wnioskodawcę we wniosku o udział w konkursie.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3:
1) będą udostępnione Wykonawcy zewnętrznemu, wyłonionemu drogą przetargu
nieograniczonego w celu realizacji XIV edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”: Fundacja
Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000450385, NIP: 9512365241, REGON: 146569008 oraz Anna Orzech,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Laska Nebeska Anna Orzech, adres stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Przylaszczkowa 8b, 04-994 Warszawa,
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z danymi
dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień 7 czerwca 2022 r., NIP: 381564894, REGON:
8671766934, reprezentowanymi przez Dorotę Śpiewla Czekaj – Prezes Zarządu Fundacji
Przedsiębiorczości Kobiet;
2) mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3) mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, miejsca pracy oraz treści
zgłoszonego projektu konkursowego na stronie Internetowej Samorządu Województwa
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Mazowieckiego, na stronach internetowych instytucji współpracujących i patronów
medialnych, w prasie, broszurach i artykułach promujących konkurs „Innowator Mazowsza”;
4) będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, dostępnych m.in. na
stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.
5. Osobom wskazanym w ust. 3 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie
internetowej https://uodo.gov.pl).
6. Osobom wskazanym w ust. 3 pkt 1 przysługuje dodatkowo prawo do przenoszenia danych.
Osobom wskazanym w ust. 3 pkt. 3 przysługuje dodatkowo prawo sprzeciwu związane ze
szczególną sytuacją.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania postanowień zawartych w pkt. 1-6 wszystkim
osobom, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3.

