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KLAUZULA INFORMACYJNA 
(przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia gry miejskiej) 

 
1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Parafialny 

Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w 
Warszawie, przy ul. Gdańskiej 6a, 01-691 Warszawa, e-mail 
marymont.gramiejska@gmail.com, tel.: 515 171 827 

2. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych odbywa się w celu 
przeprowadzenia Gry miejskiej „Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego” i 
następnie  przekazania nagród zwycięzcom gry  na podstawie Pani/Pana 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym zgody na 
przetwarzanie  wizerunku  - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co 
jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa z art. 6 
ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestnika/opiekuna tj. imię, nazwisko, klasa, nazwa 
szkoły, miejscowość, numer telefonu, wizerunek  mogą być opublikowane 
na łamach stron internetowych: Parafii MB Królowej Polski w Warszawie, 
Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela, Akcji Katolickiej, PWPW S.A. 
(wsparcie finansowe) oraz ich portali społecznościowych, a także będą 
przekazane podwykonawcom – drukarni w celu druku imiennych 
dyplomów i podziękowań. 

4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich.  

5. Administrator przechowuje Pani/Pana/dziecka dane osobowe przez okres 
przeprowadzenia Gry miejskiej i dokonania podsumowania jej wyników, 
bądź do momentu wycofania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzeniem i 
rozliczeniem konkursu. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od 
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 
sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a 
także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 
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Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu 
skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Organizatorem 
gry (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 powyżej). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
jeżeli uważa Pani/Pan, że którekolwiek z praw zostało naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do uczestnictwa dziecka w organizowanej Grze miejskiej 
„Śladami kard. Stefana Wyszyńskiegi”. 

9. Pani/Pana/dziecka  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 
 
 
 

 
 


