ZŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
X OTWARTEGO FESTIWALU
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
MUZYKLANDIA

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych w ramach
X Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – „MUZYKLANDIA

”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informujemy, iż:
administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „X Festiwalu Piosenki Dziecięcej –
„MUZYKLANDIA”
jest Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, 32-241 Kozłów 213, tel. 41 38 41 072, w imieniu którego
działa Dyrektor – Elżbieta Kopeć.
1)

2)

inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec
(e-mail: r.ad@gazeta.pl). dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, wieku, a także w postaci
wizerunku osoby fizycznej) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby
fizycznej na przetwarzanie danych osobowych), w celu przeprowadzenia niniejszego Festiwalu.
Dokonując przesłania nagrania i wiadomości z danymi na maila okokulturykozlow@o2.pl
„ X Festiwalu Piosenki Dziecięcej - „MUZYKLANDIA”

3)

w zakresie określonym Regulaminem tego Festiwalu, uczestnik/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę
na udział w Festiwalu, potwierdza akceptację warunków Festiwalu określonych Regulaminem, a także
na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i publikację wizerunku w celu promocji
Festiwalu.

4)

odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie organizatorzy Festiwalu, a także podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator
zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty
przetwarzające).

5)

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)

dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Festiwalu, a także przez okres niezbędny do promocji Festiwalu, wskazany w przepisach archiwalnych.

7)

posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8)

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości udziału w niniejszym Festiwalu.

10) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

