
ZMIENIAJ Z NAMI SWOJĄ OKOLICĘ

Wybierz jedną z kategorii konkursowych, która najlepiej odpowiada 
misji, doświadczeniu i charakterowi działalności Twojej organizacji:

     

i zgłoś Wasz projekt!

Do udziału w konkursie zapraszamy gminy, jednostki organizacyjne gmin (takie jak: domy kultury, biblioteki, ośrodki 
pomocy społecznej), lokalne organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w regulaminie konkursu.
 
Konkurs rusza 18 lutego 2019 r. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 8 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa w konkursie, regulamin konkursu, wniosek zgłoszeniowy oraz pozostałe 
informacje są dostępne na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Zachęcamy do udziału w konkursie i wzmacniania swoich społeczności! 
Razem mamy MOC!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 242 26 00 (dalej: „PSE S.A.”). Dane kontaktowe inspektora 
ochrony danych dostępne są pod numerem telefonu 22 242 26 00, daneosobowe@pse.pl lub na stronie internetowej www.pse.pl. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub 
ze źródeł publicznie dostępnych (np. portali internetowych, stron internetowych instytucji, które Pani/Pan reprezentuje lub, w których jest Pani/Pan zatrudniona/y). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazywania informacji 
na temat organizowanego przez PSE S.A. konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” („Konkurs”), w tym informowania o jego rozpoczęciu, przebiegu, zakończeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes PSE S.A., polegający na rozpropagowaniu informacji na Konkursu organizowanego przez PSE S.A. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PSE S.A. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wskazanego powyżej celu, nie dłużej niż przez 2 lata. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów 
i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz PSE S.A. usługi niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku realizacji Konkursu, w tym podmiotowi Goodbrand & Company Polska Sp. z o.o. – operatorowi Konkursu, który w imieniu PSE S.A. 
będzie realizował działania informacyjno-konsultacyjne. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Organizator informuje, iż Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa 
trzeciego (Kanady), w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej 
o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.

Administrator informuje o prawie do żądania od PSE S.A. dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Podanie danych jest dobrowolne w zakresie, w jakim zostały one pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przekazywania informacji na temat Konkursu. 

Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, PSE S.A. informuje o prawie do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzanie odbywa się na tej podstawie prawnej.

dziedzictwo kulturowe i historyczne
aktywizacja życia społ. i kulturalnego 
pomoc społeczna
     

zdrowie i opieka medyczna
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inne inicjatywy

rozwój przestrzeni publicznej
oświata
środowisko

WzMOCnij swoje otoczenie
Operator Konkursu
tel. +48 665 330 230
kontakt@wzmocnijotoczenie.pl   www.wzmocnijotoczenie.pl

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE DOBROSĄSIEDZKIM 
I WYGRAJ 20 000 ZŁ DLA SWOJEJ GMINY


