
POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU #rePETujemy 

§ 1.  Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy dokument (dalej: Polityka) stanowi informację o zasadach przetwarzania 

danych osobowych w ramach Programu #rePETujemy (dalej: Program) wymaganą 

przepisami Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 

2. Jeżeli określeniom pisanym z wielkiej litery nie nadano w Polityce innego znaczenia, 

mają one znaczenie takie, jak w Regulaminie Programu #rePETujemy (dalej: 

Regulamin). 

§ 2. Administrator 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Programem jest 

"ALPLA" OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Stolarska 6, zarejestrowana 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000162948, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd 

Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

NIP: 5530101361, REGON: 070503985 BDO: 000024274, kapitał zakładowy: 

30.056.363,70 zł. 

2. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem następujących 

danych: 

i. adres e-mail: dataprotection-ceeu@alpla.com 

§ 3. Kategorie osób i danych; cele i podstawy przetwarzania 

1. W związku z Programem dochodzi do przetwarzania następujących kategorii danych: 

i. Liderzy  - imiona i nazwiska, dane kontaktowe, wizerunek, inne dane 

udostępnione publicznie na profilu w portalu Facebook; 

ii. Dyrektorzy Szkół – imiona i nazwiska, wizerunek; 

iii. Uczniowie – wizerunek, imiona i nazwiska; 

iv. Przedstawiciele ustawowi Uczniów – imiona i nazwiska. 

2. Dane w postaci imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Liderów (a także 

publiczne dane ujawnione na ich profilach w portalu Facebook, w związku z 

przynależnością do grupy dla Liderów) oraz Dyrektorów Szkół przetwarzane są w celu 

przeprowadzenia rekrutacji do Programu oraz późniejszej realizacji Programu 

zgodnie z Regulaminem, a także w celu zapewnienia możliwości wykazania 

prawidłowego przebiegu Programu, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO. 

3. Dane w postaci wizerunku Liderów, Dyrektorów oraz Uczniów przetwarzane są w 

celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci 

przeprowadzenia rekrutacji do Programu, rozstrzygnięcia konkursów 

organizowanych w jego ramach, informowania opinii publicznej o przebiegu 

Programu, promocji podejmowanych w jego ramach działań oraz promocji jego 

kolejnych edycji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

4. Dane w postaci imion i nazwisk Uczniów oraz ich przedstawicieli ustawowych 

uczniów mogą być są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
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Administratora jakim jest obrona przed roszczeniami związanymi z 

wykorzystywaniem wizerunku oraz prac powstałych w związku z realizacją Programu. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator 

domyślnie nie zbiera takich danych, jednakże nakazuje Szkołom biorącym udział w 

Programie zabezpieczenie oświadczeń dot. wykorzystania wizerunku i praw 

autorskich, zawierających takie dane, więc w razie zaistnienia takiej potrzeby, może 

on wejść w ich posiadanie. 

§ 4. Okres przetwarzania danych 

1. Dane w postaci imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Liderów oraz Dyrektorów, 

przetwarzane będą przez czas trwania rekrutacji do Programu, realizacji Programu, 

zaś po jego zakończeniu – przez okres potrzebny do przedawnienia wszelkich 

zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych związanych z organizacją 

Programu. 

2. Dane w postaci wizerunku Liderów, Dyrektorów oraz Uczniów przetwarzane będą 

przez czas nieokreślony tj. do czasu utrzymywania przez Administratora materiałów 

zawierających wizerunki w sieci Internet, albo do czasu wyrażenia skutecznego 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez osoby uprawnione. 

3. Dane w postaci imion i nazwisk Uczniów oraz ich przedstawicieli ustawowych, będą 

przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z 

rozpowszechniania wizerunków Uczniów oraz wykorzystywania utworów, które 

mogły powstać w związku z rekrutacją do Programu i jego realizacją. 

§ 5. Odbiorcy danych, przekazywanie do państw trzecich oraz profilowanie 

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z Programem mogą być przekazywane 

następującym kategoriom osób i podmiotów: 

i. osobom u nas zatrudnionym oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz 

usługi związane z obsługą Programu (w szczególności Catchers Kędziora 

Koszela sp.k.); 

ii. członkom Komisji powołanej zgodnie z Regulaminem; 

iii. operatorom usług informatycznych (w szczególności hostingu poczty 

elektronicznej i strony internetowej oraz operatorowi portalu Facebook) 

wykorzystywanych w związku z prowadzeniem Programu oraz 

informowaniem o nim; 

iv. służbom prawnym i księgowym Organizatora; 

v. innym użytkownikom Internetu (w zakresie w jakim informacje dot. 

Programu zawierające dane osobowe publikowane są dla nieograniczonego 

kręgu osób). 

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy, gdy dochodzi do wykorzystywania usług informatycznych, których 

operatorzy posiadają swoje siedziby lub infrastrukturę w państwach trzecich. 

Każdorazowo dzieje się to jednak na podstawie instrumentów prawnych 

zapewniających odpowiedni poziom ochrony, w szczególności standardowych klauzul 

umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

3. Administrator nie stosuje technik profilowania. 

§ 6. Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Mają Państwo prawo do: 

i. dostępu do swoich danych, 

ii. sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne, 



iii. usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (nie są to jednak 

prawa bezwzględne i należy mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w 

art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby 

przetwarzane przez administratora nielegalnie), 

iv. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego 

sprzeciwu znajdują się w art. 21 RODO) 

2. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych następuje w sposób 

niezgodny z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 7. Pozostałe postanowienia 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału przez 

Szkołę w rekrutacji do Programu i jego późniejszej realizacji. 


