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Ochrona danych osobowych, zgoda na przetwarzanie 
 
Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską autor / autorka wyraża zgodę na 
zapisanie i przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu oraz gali 
wręczenia Nagrody do zakończenia konkursu.   

Administratorem  Państwa danych osobowych jest: 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) 
ul. Zielna 37 
00-108 Warszawa 
Tel. +48 22 338 62 73 / Fax: +48 22 338 62 01 
e-mail: fwpn@fwpn.org.pl  

oraz 

Wolne Państwo Saksonia 
Sächsische Staatskanzlei 
Archivstraße 1 A  
01097 Dresden 
Niemcy 
Postanschrift: 01095 Dresden  

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i 
przeprowadzenia XXII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2019, tj. do: 

a. rejestracji do XXII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską, a w przypadku rejestracji online – 
do założenia konta na serwerze organizatorów  

b. w przypadku nominacji do finału konkursu – do popularyzacji pracy, redakcji, imienia i nazwiska autora / 
autorki pracy 

c. weryfikacji tożsamości podczas wstępu na galę Nagrody, przygotowania i druku identyfikatorów dla 
uczestników. 

d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji XXII gali Nagrody.  

Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do sprawnej organizacji i przebiegu XXII konkursu o Polsko-
Niemiecką Nagrodę Dziennikarską oraz gali Nagrody oraz zapewnienia bezpieczeństwa  nie dłużej jednak niż do 
momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych osobowych. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji XXII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Dziennikarską konieczne  jest  przekazanie Państwa danych osobowych następującym podmiotom: Województwu 
Dolnośląskiemu, organizatorowi gali Nagrody: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże 
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych,  macie Państwo  prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jednak 
niemożliwość wzięcia udziału w XXII konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza 
Mazowieckiego 2019.  
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Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.  

OŚWIADCZENIE  
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą 
w 00-108 Warszawie, przy ulicy Zielnej 37 oraz Wolne Państwo Saksonia, adres: Sächsische Staatskanzlei, 
Archivstraße 1 A 01097 Dresden, Niemcy, Postanschrift: 01095 Dresden w celu organizacji oraz przebiegu XXII 
konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2019 w zakresie: 

• nazwisko autora 

• imię autora 

• data urodzenia autora 

• numer telefonu (stacjonarny) 

• faks 

• adres prywatny / ulica, kod pocztowy, miasto, państwo 

• numer telefonu (komórkowy) 

• adres e-mail 

• nazwa medium, w którym opublikowano pracę 

• nazwa redakcji 

• adres redakcji / ulica, kod pocztowy, miasto, państwo 

• numer telefonu redakcji (stacjonarny) 

• faks 

• adres e-mail 

• jeśli dotyczy: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu (stacjonarny), faks, adres prywatny, numer 
telefonu (komórkowy), adres e-mail współautora / współautorki 

• jeśli dotyczy: nazwa współproducenta 

• jeśli dotyczy: adres redakcji / ulica, kod pocztowy, miasto, państwo 

• kategoria pracy Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia, Dziennikarstwo na Pograniczu 

• tytuł pracy 

• data publikacji 

• długość pracy 

• temat pracy: historia, sprawy bieżące, historia i sprawy bieżące 

• opis pracy 

W przypadku wykonania zdjęcia w formie elektronicznej udzielam Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej nieodpłatnie 
zgody na przetwarzanie i wykorzystanie materiału powstałego podczas XXII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Dziennikarską w formie fotograficznej oraz video. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku (lub jego 
fragmentów) w drukowanych i elektronicznych formatach FWPN w mediach społecznościowych (m.in. na Facebooku), 
na stronie internetowej oraz w innych materiałach reklamowych FWPN.  

Po zakończeniu konkursu dane osobowe autora / autorki będą przetwarzane: 

• w celach statystycznych 

• w celu wysyłki newslettera Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego oraz 
Polsko-Niemieckich Dni Mediów 

chyba że autor zgłosi sprzeciw lub wycofa zgodę na  przetwarzanie danych  osobowych przez organizatorów konkursu. 
Zapoznałem się z powyższym obowiązkiem informacyjnym. 
Rozumiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: 
fwpn@fwpn.org.pl.  
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