
Klauza informacyjna:

Informujemy,  że dane osobowe (imię i  nazwisko,  wizerunek)  przetwarzane są w następujących
warunkach:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Opocznie.
2. Inspektorem Danych  Osobowych  jest  Tomasz  Woźniak.  Kontakt  do  Inspektora  Danych

Osobowych: e-mail:tomasz-wozniak@wp.pl
3. Dane  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  konkursu  recytatorskiego  pod  nazwą

„Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy” w wersji online na
podstawie  udzielonej  dobrowolnej,  możliwej  do  wycofania  w  każdym czasie  zgody  /na
podstawie  art.  81  ust.  2  pkt  2  ustawy z  4.02.1994 roku o  prawie  autorskim i  prawach
pokrewnych /.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  wycofania  zgody  na  ich  przetwarzanie
w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania pozostaje wyrażona zgoda.

6. Mają  Państwo  prawo  uzyskania  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania
i  usunięcia,  a  także  żądania  ograniczenia  przetwarzania  oraz  przeniesienia  danych
w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych
Osobowych  –  w  każdym  przypadku  podejrzenia,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane w postaci  wizerunku uczestników Konkursu przetwarzane będą przez organizatora

(Miejski  Dom Kultury  w Opocznie))  w  celu  promowania  laureatów Konkursu,  a  także
upowszechniania informacji  na temat Konkursu,  w szczególności poprzez wykorzystanie
i  rozpowszechnianie  wizerunku  uczestników  utrwalonego  na  nagraniach,  w  materiałach
informacyjnych  i  reklamowych,  na  stronach  internetowych  organizatora
(www.mdkopoczno.pl), jego profilach w serwisach społecznościowych (Facebook), a także
w  prasie,  radiu  i  telewizji,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  F  RODO,  co  oznacza,  że
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych  przez  organizatora  Konkursu,  przez  okres  umożliwiający  realizację  tych
celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

10. Podanie danych osobowych opiekuna (imię,  nazwisko, numer telefonu) jest  dobrowolne,
jednakże niezbędne do zapewnienia kontaktu w związku z organizacją Konkursu; podanie
danych osobowych kierujących zapytania do organizatora Konkursu jest dobrowolne, ale
konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytania.

11. Administrator  nie  przewiduje  udostępniania  danych  osobowych  zebranych  w  związku
z organizacją Konkursu.

      

                                                                         

                                                                     ………………………………………
                                                        data i podpis uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna


