KLAUZULA INFORMACYJNA - KONKURS

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego 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 (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce z siedzibą: Rynek
Górny 6, 32-020 Wieliczka, tel.: 12 278 31 13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl oraz Dyrektor Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu z siedzibą: Czasław 105, 32-415 Raciechowice, tel: 12 27 15
501, e-mal: smczaslaw@interia.pl - podmioty te są Współadministratorami danych osobowych.
2) Treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami w zakresie wykorzystania danych osobowych dostępna jest
pod adresem www.smuzwieliczka.edu.pl (w zakładce dotyczącej konkursu). Inspektorem ochrony danych,
z którym można się kontaktować w kwestiach dotyczących przetwarzania przez Organizatorów danych
osobowych jest Pan Jacek Krzyżaniak e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605.
3) Wizerunek uczestnika konkursu będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO – podstawą
przetwarzania danych jest udzielona zgoda, w pozostałym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO (realizacja
zadań statutowych, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach) w celu realizacji
konkursu, udokumentowania jego przebiegu oraz promocji konkursu i osiągnięć jego uczestników.
4) Odbiorcą danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz strony
internetowe Współadministratorów, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi
Współadministratorzy współpracują z związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich
jak prasa, radio i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na
mocy przepisów prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a
następnie przez okres wynikający z obowiązujących Współadministratorów przepisów prawa dotyczących
archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) lub do wycofania Pani/Pana
zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo
wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Współadministratorów danych.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i lub Pana/i dziecka) narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (Pana/i
lub Pana/i dziecka) jest dobrowolne, a jej brak wyłącza możliwość uczestnictwa w konkursie.
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