KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dot. udziału w Konkursie muzycznym „Młode Talenty Muzyczne”
Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej Rozporządzeniem
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, 02-693 Warszawa, ul. Piotra Gruszczyńskiego 12 - zwane dalej
jako ognisko, reprezentowane przez jego Dyrektora.

2.

W kwestiach dotyczących przetwarzania w ognisku danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych Dariuszem Lewandowskim, za pomocą adresu e-mail:
dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl.

3.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest udzielona przez
Panią /Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

4.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz dane
dziecka w zakresie imienia/imion, nazwiska i wieku przetwarzane będą wyłącznie w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu muzycznego „Młode Talenty Muzyczne”.
Podanie danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Nie wyrażenie jednak zgody na ich
przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału dziecka w organizowanym Konkursie.

5.

W przypadku udzielenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, dane przetwarzane będą także w
zakresie wizerunku dziecka, jego imienia/imion, nazwiska i wieku.

6.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punktach 4 i 5, odbiorcą Pani/Pana
i dziecka danych osobowych mogą być Patroni Honorowi Konkursu, firmy obsługujące ognisko w
zakresie IT oraz organy z mocy prawa uprawnione do dostępu do tych danych.
Ponadto, z uwagi na charakter wykorzystania danych publikowanych w Internecie - w przypadku
udzielenia takiej zgody - dane te zostaną udostępnione nieokreślonej liczbie odbiorców.

7.

Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu lub wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych, a następnie przez okres zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami z zakresu archiwizacji dokumentów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym z postanowień
przywołanego na wstępie Rozporządzenia.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia).
8.

10.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w ognisku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

11.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

