KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 
Konkursu/testu wiedzy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że:
	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, 
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  mail:  iodo@fos.wroc.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu przeprowadzenia Konkursu/testu wiedzy.
	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione
 na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami archiwalnymi. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie/teście wiedzy.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
	Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy 
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczenie
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu moich danych osobowych tj. imienia                   i nazwiska, adresu e-mail ............... (wskazać dane; prosimy podać adres pocztowy, w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody) w związku z organizacją Konkursu/testu wiedzy dotyczącego trzmieli. Oświadczam, ze zapoznałem się z warunkami Konkursu/testu wiedzy. Oświadczenie o wyrażeniu pisemnej zgody można przesłać w formie skanu na wskazane adresy e-mail lub może być również przesłane jako elektroniczne oświadczenie w treści korespondencji e-mail.
data oraz: 
czytelny podpis składającego oświadczenie
albo jako powyższe uzupełnione oświadczenie w treści korespondencji e-mail nadesłanej do WFOŚiGW we Wrocławiu







Warunki testu/konkursu

Biorący udział w konkursie otrzymają nagrodę książkową „Pszczoły w mieście. Trzmiele Wrocławia” (łącznie 10 egz.). Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną odpowiedź na konkurs/test w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia konkursu (włącznie do czwartku, 17 stycznia, do godz. 15.00). O uzyskaniu nagrody decyduje terminowość zgłoszenia i stopień prawidłowości udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w treści. W przypadku uzyskania przez różne osoby identycznej ilości punktów i wyczerpaniu się puli nagród o przyznaniu nagrody zadecyduje kolejność zgłoszeń. Adresy poczty elektronicznej, na które należy kierować odpowiedzi: amalysa@poczta.fos.wroc.pl i/lub rborkacki@fos.wroc.pl. WFOŚiGW we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.


