
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej RODO) informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych jest WOŚP; z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 

+48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wosp@wosp.org.pl oraz 

listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-

738) przy ul. Dominikańskiej 19c;  

2. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: ochronadanych@wosp.org.pl;  

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym w ww. regulaminach dostępnych pod adresem 

https://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy (podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

– korzystając z poszczególnych rodzajów usług wskazanych w ww. regulaminach, w tym w zakresie gromadzenia, 

przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez WOŚP; umowa adhezyjna) oraz w celu archiwizacji zgody  

i danych osobowych uczestników ww. Festiwalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora); 

WOŚP informuje, że potencjalnie przetwarzał będzie następujące dane osobowe uczestników Festiwalu: imię i nazwisko, 

adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL;  

4. odbiorcą danych osobowych będą podwykonawcy WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług,  

w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami; nie mają oni prawa korzystać z danych w swoich celach; 

odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również partnerzy WOŚP wskazani w ww. regulaminach, w tym  

w szczególności ,,Złoty Melon” sp. z o.o.; 

5. dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane (nie dłużej jednak niż przez 4 

miesiące od daty zakończenia Festiwalu), a w przypadku zgłoszenia roszczeń - do przedawnienia roszczeń wynikających 

z korzystania przez WOŚP z przekazanych danych osobowych;  

6. osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;  

7. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, fax. 

22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania; 

9. co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej; 

WOŚP korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; 

Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i 

zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft; dane 

wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane  i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z 

funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane 

przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących 

świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych.   
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