
Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu 

Zgodnie z art. 13 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) – Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że: 

1. Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:  

 imię i nazwisko uczestnika oraz wiek autora zdjęcia/ zdjęć,  

 ew. imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora, pod którego kierunkiem fotografia została 

wykonana; 

 adres zamieszkania wraz z kodem, numer telefonu kontaktowego i adres mailowy.  

 

2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo” z siedzibą                 

w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice, telefon kontaktowy: 603 879 067, 

email: fundacja@muzyczna.com.pl .  

 

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji konkursu. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest regulamin konkursu                             

i wyrażona zgoda – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)  

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 

oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione 

podmioty do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.  

 

6. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres 

przygotowania, realizacji i podsumowania wydarzenia. Dodatkowo Administrator zastrzega, 

że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji 

obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa, w szczególności 

prawa rachunkowego i podatkowego.  

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

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

sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny 

nałożony na Administratora.  

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie przez Administratora podanych danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  

9. Podanie danych osobowych, mimo że jest wymogiem dobrowolnym, wymagane jest do 

wysłania pracy konkursowej wraz z metryczką i wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie 

wymaganych danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.  

 

10. Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym                            

w formie profilowania), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

……………….…………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika)  

 


