
Ochrona danych osobowych – konkurs Bóbr-MAP 

 

1. Administratorem danych osobowych czerwcowej edycji konkursu Bóbr-MAP jest 

Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie (00-342), ul. Topiel 21 lok. 1, 

która wyłania uczestników do projektu MAP (Mistrzowie w Algorytmice i 

Programowaniu https://map.org.pl/) dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

2. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu Bóbr-

MAP (dalej „Konkurs”), w tym z wyłonieniem zwycięzców i wręczeniem nagród oraz 

przekazywaniem informacji drogą mailową dotyczących Konkursu i nagród. Do 

realizacji tego celu Administrator wybrał firmę Learnetic SA, która jako podmiot 

przetwarzający przeprowadzi Konkurs na swojej platformie edukacyjnej dzwonek.pl. 

3. Uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie swojego udziału oraz wykonanie pracy 

konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest 

dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 

4. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom trzecim, 

wspierającym Administratora w organizacji Konkursu, takim jak obsługa IT lub wysyłka 

mailingu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń, a w przypadku 

danych osobowych laureatów i wyróżnionych uczestników Konkursu, którzy otrzymali 

nagrody, do czasu rozliczenia i zamknięcia projektu MAP (Mistrzowie w Algorytmice i 

Programowaniu https://map.org.pl/) dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@fri.edu.pl. Ponieważ jednak techniczną stroną 

Konkursu zajmuje się firma Learnetic SA, we wszystkich sprawach dotyczących 

danych osobowych przetwarzanych w Konkursie prosimy pisać na adres: 

iod@learnetic.com. 

 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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