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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – 
AMBASADOR EZPERYMENTU 2021/2022 

 
Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej  osobie 

fizycznej 

 
Przetwarzamy dane: 

Wszystkie zbierane i wykorzystywane przez CNE dane 
osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Nad procesem przetwarzania Państwa danych 
osobowych czuwa wyznaczony przez CNE Inspektor 
ochrony danych. W razie jakichkolwiek pytań  
lub wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy 
o kontakt: iod@experyment.gdynia.pl tel. 58 698 72 73 
 

Administrator danych jest: Centrum Nauki 

EXPERYMENT W Gdyni, Samorządowa Instytucja 

Kultury, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Inspektor 

ochrony danych: iod@experyment.gdynia.pl, tel. 58 72 

73 985.  

 

W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu 

założenia i korzystania z konta Google administratorem 

danych jest Google.  

 

W zakresie danych osobowych uczniów umieszczonych 

na stronie internetowej szkoły, lub na stronie Facebook 

szkoły (wizerunek) administratorem danych jest szkoła 

Ambasadora 

 

Cele przetwarzania danych przez CNE:  

1) Udział w programie Ambasador EXPERYMENTU, 

przyznawanie punktacji i wybór zwycięzcy. 

• Zakres danych (dane wymagane): imię, nazwisko, 

nazwa i adres szkoły (miejsce zatrudnienia), adres 

email, numer telefonu.  

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. a RODO 

„osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie”.  

• Zakres danych (dane dodatkowe): inne dodatkowe 

dane osobowe ujawniane w związku z 

dokumentowaniem wykonania punktowanych zadań 

(np. wizerunek, dane ujawnione w opisie sposobu 

realizacji zadania, dane z kont na profilu Facebook). 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6ust. 1 lit. a 

RODO – „zgoda osoby której dane dotyczą”. Zgoda 

wyrażona jest poprzez użycie danych w celu 

udokumentowania wykonania zadania. Osoby które 

nie wyrażają zgody na użycie danych wybierają i 

realizują zadania nie wymagające przetwarzania tych 

danych 

 

2) Dokumentowanie przebiegu konkursu - protokół z 

rozstrzygnięcia programu  

• Zakres danych (dane wymagane): imię, nazwisko, 

nazwa i adres szkoły (miejsce zatrudnienia). 

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. c 

RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” 

–ustawa o podatku VAT w zakresie ewidencji 

wydanych nagród. 

 

3) Przekazanie informacji o rozpoczęciu kolejnych 

edycjach programu Ambasador EXPERYMENTU,  

• Zakres danych adres email.  

Podstawa przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. a RODO 

„osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie”.   

W celu wycofania zgody należy napisać do inspektora 

ochrony danych CNE (iod@experyment.gdynia.pl) lub 

odpowiedzieć na email z informacją o kolejnej edycji 

konkursu wpisując w treści NIE. 

 

 

Prawa osób których dane dotyczą: 

• prawo uzyskania dostępu do danych osobowych. 

• prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są 

nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia danych. 

• prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, 

gdy: są one już zbędne do osiągniecia celu w jakim 

zostały zebrane, dane były przetwarzane na 

podstawie państwa zgody lub gdy uznają państwo, 

że dane przetwarzane były w sposób niezgodny z 

przepisami. 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich 

operacji przetwarzania w przypadku, gdy 

kwestionują państwo prawidłowość danych (na 

czas konieczny do sprawdzenia danych) lub uznają 

państwo, że dane przetwarzane są w sposób 

niezgodny z przepisami, ale sprzeciwiają się 

państwo usunięciu danych. 

• prawo do wycofania zgody (w zakresie w jakim 

podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 

ust 1 lit a RODO). Odwołanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania danych 

dokonanego przed jej odwołaniem. 

W celu skorzystania z przysługujących uprawnień należy 

napisać do inspektora ochrony danych CNE 

(iod@experyment.gdynia.pl). 
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Skarga:  

Jeżeli uznają Państwo, że w procesie przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez CNE doszło do 

naruszenia przepisów prawa, przysługuje Państwu 

prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Przekazywanie danych osobowych:  

CNE przekazuje/ujawnia dane podmiotom: 

 

• świadczącym usługi pomocy prawnej.  

• Zapewniającym obsługę IT 

Podmioty te nie są upoważnione do przetwarzania 

powierzonych danych w celach marketingowych. 

 

Dobrowolność podania danych osobowych:  

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych 

wymaganych (imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, 

adres email i numer telefonu) uniemożliwi wzięcie 

udziału w Projekcie. Nie podanie dodatkowych danych, 

jeśli są wymagane do dokumentowania wykonania 

zadania (np. wizerunek) może wpłynąć na ostateczną 

ilość uzyskanych punktów. Użycie konta Google jest 

dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia udziału w 

Projekcie 

 

Okresy przechowywania danych osobowych:  

 

Dane przetwarzane w celu organizacji konkursu (1) będą 

usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu. 

Dane przetwarzane w celu dokumentacji konkursu (2) 

będą usuwane po upływie 6 lat od zakończenia 

konkursu.  

Dane przetwarzane w celu przesłania informacji o 

kolejnych edycjach (3) programu będą usuwane w 

dowolnym momencie na wniosek osoby, której dane 

dotyczą. 

 

 

Automatyczne podejmowanie decyzji: zebrane dane 

osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych. 

 

 

Kontakt  

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni  

Samorządowa Instytucja Kultury 

81-451 Gdynia  

al. Zwycięstwa 96/98 

biuro@experyment.gdynia.pl 

tel. 58 72 73 980 

Inspektor Ochrony Danych  

iod@experyment.gdynia.pl,  

tel. 58 72 73 985 
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