
 
 

 
Załącznik nr 2 

do regulaminu konkursu  

na projekt mebla tapicerowanego pn. „Usiądź wygodnie” 

           
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Complet Chmielewscy Spółka Jawna 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Complet Chmielewscy Spółka Jawna  

z siedzibą w Myślęcinie 4a, 62-260 Łubowo. Spółka odpowiada za ich wykorzystanie  
w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania, przeprowadzenia  
i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie projektu  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Panią/Pana na 
przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją 
niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie na opracowanie projektu mebla 
tapicerowanego. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, uprawnione do uzyskania 
informacji na Pana/Pani temat na podstawie przepisów prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  

− osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  

− Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  

− osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,  
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora  
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 

d) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),  
e) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Complet 
Chmielewscy Spółka Jawna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 
 

 
 Zapoznałam/em się z powyższą treścią klauzuli   
                                                                                    
………………………………………………………                                                                                                                                                                                                      

                                                            (data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 


