Załącznik do Regulaminu
Klauzula informacyjna dotycząca konkursu piosenki
i pieśni patriotycznej „Niepodległa”.
Zgodnie z postanowieniami 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest:
1) Miasto i Gmina Krynki reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą: ul. Garbarska 16,
16-120 Krynki,
2) Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą:
ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Krynki wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny
pod adresem e-mail: iod_um_krynki@podlaskie.pl Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krynkach wyznaczył inspektora ochrony danych który jest dostępny pod adresem e-mail:
inspektor.rodo@naticom.pl
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda
rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursu) w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. z o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Dane osobowe przetwarzane
będą w celu:
a) organizacji, przebiegu i udziału w konkursie piosenki i pieśni patriotycznej „Niepodległa”,
b) rozpowszechniania wizerunku w jakiejkolwiek formie w materiale filmowym nadesłanym
przez uczestnika konkursu i udostępnienia go na stronach internetowych Organizatora,
mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez
Organizatora,
c) rozpowszechniania danych osobowych twórcy utworu poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia
konkursu piosenki oraz do momentu zakończenia publikacji na stronie internetowej
organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych
przez Organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego bądź do
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkować
brakiem możliwości udziału w konkursie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Administrator może powierzyć dane innym instytucjom lub podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy
powierzenia danych.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

