
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

UWAGA! Przed wzięciem udziału w części konkursowej Wyzwania #roll4YouChallenge42 każdy 

Uczestnik powinien zapoznać się z treścią „Polityki prywatności”. 

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą:  

Strony internetowej: www.roll4you.org 

poczty elektronicznej: kontakt@roll4you.org 

telefonicznie: 726 618 994 

drogą pocztową 

jest Stowarzyszenie Charytatywne Roll4You z siedzibą w Warszawie 02-593 przy ul. Biały 

Kamień 1/42, tel. +48 726 618 994, NIP 5213906508, REGON 386911082, zwane dalej 

Administratorem.  

 

2. Dane osobowe Uczestników Wyzwania będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (dalej jako RODO). 

 

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane 

przez Organizatora - jako Administratora danych osobowych. Kontakt z administratorem 

danych osobowych: iodo@roll4you.org  

 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji Wyzwania na podstawie art. 6 ust 1 lit. b 

oraz 6 ust 1 lit. f RODO w celu realizacji Wyzwania: rejestracji zgłoszeń, kontaktu w sprawie 

wygranej, ewentualnych niejasności lub reklamacji.  

 

5. Uczestnikowi w sprawie udostępnionych danych przysługują prawa: 

a) prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15 

b) prawo do sprostowania danych - art. 16 

c) prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” - art. 17 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu 

bezpośredniego - art. 21 

f) prawo do przenoszenia danych - art. 20 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 77 
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h) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Udostępniający ma prawo do wycofania zgody według własnego wyboru, w sposób, który nie 

będzie dla niego uciążliwy. Wycofać zgodę można w szczególności przesyłając swoje żądanie 

na adres poczty elektronicznej Administratora: iodo@roll4you.org  

 

6. Dane osobowe Uczestników Wyzwania będą przetwarzane przez okres niezbędny 

dla przeprowadzenia Wyzwania, jego organizacji, prowadzenia, ogłoszenia wyników 

i podsumowania Wyzwania. 

 

7. Wizerunek Uczestnika przetwarzany będzie w celu dokumentowania, promowania 

oraz podsumowania Wyzwania. Administrator ma prawo rozpowszechniania danych w celach 

informacyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych. 

 

8. Administrator ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dokonać zmian 

i modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, polegających obróbce 

graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) 

oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, 

że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane 

na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania 

uczestników Wyzwania. 

 

9. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być media zewnętrzne (Internet, 

prasa, radio, telewizja i inne) oraz w media Organizatora. 

 

10. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 

dotyczą i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; 

przetwarzane i przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, 

nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
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