Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………...……………..……..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / osoby pozostającej pod moją opieką w
celu organizacji i przeprowadzenia XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów organizowanego przez
Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. G. Bacewicz w Jaworznie oraz oświadczam że zapoznałem/-am się z
Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.

……….……………………………………………………
data i miejscowość

……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka / osoby pozostającej pod moją opieką prawną
zarejestrowanego podczas finału XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów w Jaworznie w celu
dokumentacji i promocji Konkursu zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

……….……………………………………………………
data i miejscowość

……………………………………………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pedagoga
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. G.
Bacewicz w Jaworznie oraz oświadczam że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego
warunki.

……….……………………………………………………
data i miejscowość

……………………………………………..
czytelny podpis pedagoga

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akompaniatora
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. G.
Bacewicz w Jaworznie oraz oświadczam że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego
warunki.

……….……………………………………………………
data i miejscowość

……………………………………………..
czytelny podpis akompaniatora
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Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Administratorem Danych Osobowych uczestników, pedagogów i akompaniatorów XVIII
Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Solistów (dalej: XVIII OKMS) jest Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia im. Grażyny Bacewicz z siedzibą w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 2A , kod 43 –
603 , reprezentowana przez Dyrektora.
Kontakt z Administratorem: telefon: 32-762-93-23, adres e-mail: psm_jaworzno@tlen.pl.
Przestrzeganie zasad ochrony danych w Państwowej Szkole Muzycznej stopnia im. Grażyny Bacewicz
nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
drogą mailową: iod.psmjaworzno@gmail.com.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII OKMS w tym wyłonienia zwycięzców,
przyznania i realizacji nagród, wydania dyplomów, umieszczenia listy laureatów na stronie
konkursu oraz w mediach - na podstawie Państwa dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;
b) w celu archiwizacyjnym, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w związku realizacją konkursu
jeśli takie nastąpią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. f RODO.
d) w celu dokumentacji i promocji konkursu – na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody na
przetwarzanie wizerunku.
Administrator będzie przetwarzał tylko dane zawarte w karcie zgłoszenia, niezbędne do jego
prawidłowej organizacji i przeprowadzenia.
Odbiorcami Państwa danych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych, jurorzy konkursu, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
stosownych przepisów prawa oraz na mocy wiążących umów w szczególności w zakresie obsługi
informatycznej, prawnej, księgowej.
Odbiorcą może być również Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa, m.in. przez okres
archiwizacyjny – 5 pełnych lat po zakończeniu konkursu.
Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres email lub pisemnie na adres Administratora. Administrator może wymagać podania dodatkowych
informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości
osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich
skorzystać wynikają z przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału
w Konkursie.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji względem Państwa.
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