Obowiązek informacyjny w sprawie Konkursu „Nauczyciel Roku 2018”
organizowanego przez tygodnik „Głos Nauczycielski”
(dotyczy osób podpisujących rekomendacje dla kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku)

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. 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, RODO), poniżej
przesyłamy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, realizując tym samym
obowiązek wskazany w art. 14 RODO.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Główny Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" z siedzibą w Warszawie (00-389),
ul. J. Smulikowskiego 6/8 (adres biura redakcji: 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 4A),
wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150507,
NIP 5260001884, REGON 001081029, wydawca tygodnika „Głos Nauczycielski”.

Jak się z nami skontaktować?
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się z nami
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: glos@glos.pl lub pocztą na adres ZNP ZG
Wydawnictwo "Głos Nauczycielski", ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od osoby trzeciej, biorącej udział w Konkursie
„Nauczyciel Roku 2018” jako Uczestnik lub Osoba zgłaszająca. W związku z tym, niniejszy
obowiązek informacyjny jest wykonywany celem realizacji wymogów art. 14 RODO.

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/ Pana dane przetwarzamy w następujących celach:
a) Zgłoszenia, udziału, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów w Konkursie
„Nauczyciel Roku 2018” – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. f RODO.

Gwarancje prawne
Oświadczamy, że zapewniamy spełnienie wszystkich praw Pani/Pana wynikających
z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Ma Pani/Pan
w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, do sprostowania lub poprawienia
przetwarzanych danych oraz do żądania usunięcia danych, lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Tekst RODO zawierający bardziej
szczegółowe informacje dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane można znaleźć
na pod adresem internetowym:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Dlaczego istnieje konieczność podania danych osobowych?
Dane osobowe są podawane w celu zgłoszenia, udziału, przeprowadzenia oraz wyboru
laureatów w Konkursie „Nauczyciel Roku 2018”. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
warunkuje możliwość przeprowadzenia Konkursu od samego początku, aż do jego
zakończenia. Brak przetwarzania danych może uniemożliwić wyłonienie laureatów Konkursu.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, nikt nie może żądać podania od
Państwa takich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych
może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie osoby, która Państwa dane podała lub może
zmniejszyć jej szanse na zostanie laureatem w Konkursie.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym mogącym zapewnić
prawidłową realizację przebiegu Konkursu. Do kategorii takich podmiotów mogą należeć:
a) Dostawcy usług IT;
b) Dostawcy przestrzeni dyskowej.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe do kraju trzeciego?
Nie, Państwa dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego
międzynarodowej.

ani organizacji

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu. Po wyłonieniu laureatów
Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Czy można zgłosić się do organu państwowego w związku z przetwarzaniem?
Osobie, której dane są przetwarzane w związku z Konkursem „Nauczyciel Roku 2018”
przysługuje w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego – jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
w sposób niezgodny z prawem, wówczas może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę
do właściwego organu nadzorczego.

Czy w działalności Administratora istnieje profilowanie i automatyczne wydawanie
decyzji?
Nie, takie działania nie są podejmowane w ramach przetwarzania przez Administratora.

ZNP ZG Wydawnictwo "Głos Nauczycielski"
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