DEKLARASI PESERTA KOMPETISI
(dokumen hukum ini dibuat menurut ketentuan Pasal 13 dan 14 European Parliament and Council
Regulation (EU) 2016/679)
Dengan ikut serta dalam Kompetisi berjudul “The contest for the logo design of the 65th anniversary of
establishing the diplomatic relations between Poland and Indonesia” (selanjutnya disebut Kompetisi), dengan
ini saya menyatakan dan mengakui bahwa:
1.

Pihak yang dikuasakan untuk mengelola data pribadi saya adalah Polish-Japanese Academy of Information
Technology, 86 Koszykowa str., 02-008 Warsaw, Poland.

2.

Pemrosesan data pribadi saya adalah sah secara hukum dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6,
ayat 1 c), dan Pasal 9, ayat 2 g) dari European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 – informasi
pribadi saya diperlukan bagi keiktsertaan saya dalam Kompetisi.

3.

Data pribadi saya dipercayakan untuk diproses oleh Kedutaan Besar Polandia di Jakarta, Jl. H.R.Rasuna Said
Kav. X Blok IV/3, 12950 Jakarta dan pada Kedutaaan Besar Republik Indonesia di Warsaw, 3/5 Estonska str.,
03-903 Warsaw – selaku penyelenggara Kompetisi dan pada pihak yang ikut serta dalam Kompetisi sesuai
arahan Administrator.

4.

Dengan saya mengizinkan dilakukannya pemrosesan atas data pribadi saya dalam rangka Kompetisi, maka
saya juga mengizinkan pemrosesan daya pribadi saya untuk keperluan periklanan, informasi, dan promosi
terkait Kompetisi.

5.

Penyampaian data pribadi saya merupakan syarat yang perlu dipenuhi untuk ikut serta dalam Kompetisi,
dan jika saya menolak untuk memberi data tersebut, maka saya tidak berhak ikut serta dalam Kompetisi
dan/atau menerima hadiah darinya.

6.

Data pribadi yang akan diproses dalam rangka ikut serta dalam Kompetisi adalah: nama, nama belakang,
alamat, dan foto.

7.

Pemrosesan data saya adalah sah secara hukum dan memenuhi ketentuan European Parliament and Council
Regulation (EU) 2016/679.

8.

Data pribadi saya akan ditransfer ke negara ketiga, yang berarti bahwa data tersebut akan ditransfer dari
Polandia ke Indonesia, atau dari Indonesia ke Polandia, dan saya menyetujui hal tersebut.

9.

Data pribadi saya tidak akan digunakan dalam system pengambilan keputusan otomatis, termasuk yang
berbasis profiling.

10. Data pribadi saya akan disimpan sampai Kompetisi berakhir dan – jika saya memenangkan suatu hadiah
dari Kompetisi – sampai saya benar-benar secara efektif telah menerima hadiah / penghargaan dimaksud.
11. Saya dapat menghubungi Administrator data pribadi saya melalui email yang disampaikan pada alamat
email berikut: logo65@pjwstk.edu.pl
12. Jika ditemukan bahwa pemrosesan data melanggar ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi, saya
berhak mengajukan keberatan pada Presiden Dinas Perlindungan Data Pribadi (President of the Personal
Data Protection Office) (email addres: https://uodo.gov.pl/pl/kontakt).
13. Terkait pemrosesan data pribadi saya, saya berhak:
1) mengakses pada isi data pribadi tersebut, termasuk meminta / mendapatkan Salinan data tersebut,
2) meminta koreksi atau pelengkapan data tersebut,
3) meminta penghapusan data pribadi dalam keadaan tertentu menurut ketentuan hukum,
4) meminta membatasi pemrosesan data pribadi,
5) menentang pemrosesan data,
6) mentransfer data,
7) menarik kembali persetujuan untuk memproses data pribadi saya sewaktu-waktu jika melanggar ketentuan
hukum yang mengatur pemrosesan data, berdasarkan kesepakatan sebelum dilakukan penarikan.

