Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – XIV KONKURS MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW

1.

Współadministratorami danych osobowych są: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola
Szymanowskiego (dalej: OSM) we Wrocławiu oraz Centrum Edukacji Artystycznej (dalej: CEA) ul. Mikołaja
Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. OSM jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w
zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu. CEA jest administratorem wszystkich danych
osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym
wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

2.

Inspektor Ochrony Danych OSM – inspektor@coreconsulting.pl, Wyłom 16, 61-671 Poznań; CEA:
felinski@cea.art.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych OSM, skontaktować się można pisząc na adres: CORE
Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl. Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych CEA: felinski@cea.art.pl

3.

Dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz do promowania działalności
współadminsitratorów.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w tym
rodziców/opiekunów prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów szkolnych, akompaniatorów jest
interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów szkolnych, akompaniatorów w
postaci wizerunku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.

Dane przetwarzamy przez okres trwania konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby
promocji Administratora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na umieszczanie danych osobowych na stronie internetowej
Szkoły jak i na wykorzystywanie ich w innych mediach jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w
konkursie.

8.

Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na legalność
działań podjętych przed jej wycofaniem.

9.

Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery
informatyczne;
kancelariom
prawnym,
które
wspierają nas
w
obszarze bieżącej
działalności;
firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej
działalności; podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności;
kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją; w przypadku monitoringu – agencji
ochrony oraz kontrahentom.

wizerunku,

uczestników

oraz

ich

10. Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich
11.
12.
13.
14.

danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Osobie, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo żądania: dostępu
do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
Aby zrealizować swoje prawa lub wycofać zgodę napisz pod adres Organizatora lub IOD (z dopiskiem IOD/
dane osobowe).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - w tym profilowaniu.

