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Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST 
siedziba: ul.  Garbary  100/11,  61 - 757 Poznań 
e-mail: fundacja@innowacyjnejst.pl 
tel./fax.: +48 61 639 49 60 

Załącznik nr 3 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja na rzecz Wsparcia Innowacji w JST z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Garbary 100/11 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000610765. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: 
sbo@innowacyjnejst.pl , lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 505 35 99 37 także osobiście w 
siedzibie Administratora.  

2. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i 
przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody zgodnie z regulaminem, w celach podatkowych oraz 
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą do przetwarzania 
danych we wskazanych celach jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążące na Administratorze 
(art. 6 ust.1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). Prawnie 
uzasadnionym interesem Administratora jest organizacja niniejszego konkursu oraz dochodzenie 
lub obrona przed roszczeniami.   

3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwi wzięcie 
udziału w konkursie. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie: Euro Innowacje Software sp. z o.o. (dostawca platformy 
konsultacjejst.pl), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Centrum Prawa i Technologii, 
Kancelaria Prawna 7R Legal Michał Kublicki (Partnerzy konkursu), DC Finanse sp. z o.o. (biuro 
księgowe) oraz Urząd Skarbowy. 

5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 60 dni od liczonych od daty 
zakończenia Konkursu, a dane Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat ze 
względu na treść przepisów podatkowych lub też przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia, 
obrony ewentualnych roszczeń. 

6. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
prawa macie Państwo prawo także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 
poddawane profilowaniu.  

 

 


