
Klauzula informacyjna
– Festiwal Kaczmarskiego, opiekun uczestnika

Zgodnie z art. 13 pkt 1 oraz pkt 2, 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 (RODO) informuję, iż:

Administrator
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku Panem Marcinem Sinickim możliwy jest poprzez 
adres e-mail iod@zamek.edu.pl lub tel. 895192627.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych i kontaktowych opiekuna uczestnika Festiwalu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r.  (zgoda osoby której dane dotyczą),  w celu  prawidłowego przebiegu  i organizacji
wydarzenia kulturalnego pod nazwą VIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego Edycja XV.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe opiekuna nie będą udostępniane innym podmiotom.

Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  (państw  znajdujących  się  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym)  lub  organizacji
międzynarodowej.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 1 roku od dnia zakończenia Festiwalu

Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pan/Pani:

− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO.
a także, w przypadkach przewidzianych prawem:

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych,
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych,
− na podstawie art. 21 RODO prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie jest wymogiem regulaminu uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jacka
Kaczmarskiego Edycja XV, nie wyrażenie zgody w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować nie zakwalifikowaniem uczestnika do
konkursu.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby zakwalifikowania uczestnika do VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Jacka
Kaczmarskiego Edycja XV:

Imię i nazwisko, data:
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