
Klauzula informacyjna  

dla uczestników konkursów na portalu eKAI  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów na portalu eKAI (dalej:  

"Konkurs") jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o., ul. Skwer Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, nr tel. 4822 6357718, adres e-mail: sekretariat@ekai.pl 

("Administrator", "KAI", "my").  

2. Dane osobowe będziemy przetwarzać:  

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym przyjęcia zgłoszeń konkursowych, 

wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu i wysyłki nagród, na podstawie 

prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) – zgody osoby, której dane dotyczą,  

b) w celach marketingowych, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody osoby, 

której dane dotyczą, 

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora w związku z organizacją 

Konkursu, w tym podatkowych, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,   

d) w przypadku zgłoszenia ewentualnej reklamacji, w celu niezbędnym do jej rozpatrzenia, 

na podstawach prawnych z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.  

3. Podanie Danych osobowych w zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne, ale brak ich podania 

skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5. Dane osobowe przechowujemy przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do upływu 

okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach 

marketingowych przechowujemy do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub 

wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku, gdy przetwarzanie przez 

nas Pana / Pani danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego 

Administratora, dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z właściwych 

przepisów prawa.  

6. Pana / Pani dane osobowe mogą być ujawnione:  

a) komisji konkursowej / jury konkursowemu,  

b) usługodawcom w zakresie hostingu dla strony internetowej Konkursu oraz poczty 

elektronicznej Administratora, a także innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie 

utrzymania i serwisu systemów informatycznych KAI;  

c) dostawcom usług księgowo-rachunkowych, z którymi współpracujemy;  

d) Poczcie Polskiej S.A. lub wybranej firmie kurierskiej, której zleciliśmy doręczenie 

korespondencji do uczestnika Konkursu lub nagrody do laureata.  



7. Informujemy, że ma Pan / Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.   

8. Jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, ma Pan 

/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Nie przetwarzamy Pana/ Pani danych osobowych w celu automatycznego podejmowania 

decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.  

W sprawach dotyczących przetwarzania Pana / Pani danych osobowych może skontaktować się Pan / 

Pani z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@ekai.pl.  

  

  


