Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego

ZGODA PODSTAWOWA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….…………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych (w postaci imienia, nazwiska, adres mailowy, adres zamieszkania, PESEL) przez
Organizatora Konkursu, tj. Bałtycką Agencję Artystyczną BART, NIP: 585-00-01-158, ul. Stanisława
Moniuszki 12, 81-829 Sopot na potrzeby związane z wzięciem udziału w ogólnopolskim Konkursie
Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego.

_________________________
Data i podpis

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………….…………………… wyrażam zgodę na publikację przez
Organizatora Konkursu, tj. Bałtycką Agencję Artystyczną BART, NIP: 585-00-01-158, ul. Stanisława
Moniuszki 12, 81-829 Sopot oraz ewentualnych Sponsorów mojego wizerunku (wraz z imieniem i
nazwiskiem) podczas ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego, a
także na użycie (powielanie i rozpowszechnianie) fotografii oraz innych plików multimedialnych, na
których widnieje mój wizerunek do celów przeprowadzenia ww. Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że
publikacja wizerunku następuje nieodpłatnie oraz, że wyrażenie zgody jest udzielane na czas trwania
Konkursu oraz pokonkursowych działań promocyjnych, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Konkursu.
Niniejsza zgoda dotyczy sytuacji, w której uczestnik zostanie laureatem Konkursu.

_________________________
Data i podpis

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu znajduje się w
załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego, która dostępna
jest na stronie internetowej Organizatora www.sopotclassic.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO
Na podstawie art. 13 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, zwanym dalej: „RODO”),
informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART, ul. Stanisława Moniuszki 12, 81-829
Sopot, e-mail: sekretariat@bart.sopot.pl, telefon: 58 555 84 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bart.sopot.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
•
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO , tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
•
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
•
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w szczególności w zakresie dochodzenia,
obrony oraz ustalenia ewentualnych wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
•
związanym z wzięciem udziału w Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego,
•
publikacji wizerunku oraz podstawowych danych osobowych laureatów w mediach tradycyjnych, mediach
społecznościowych, na stronie internetowej Administratora oraz ewentualnych Sponsorów,
•
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym,
•
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w zakresie dochodzenia, obrony
bądź ustalenia ewentualnych wzajemnych roszczeń cywilnoprawnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, a także podmioty prowadzące środki
masowego przekazu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
•
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
•
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) oraz uzupełnienia danych osobowych,
•
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
•
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•
prawo do przenoszenia danych,
•
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych
osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie
przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, aczkolwiek brak zgody uniemożliwi
wzięcie udziału w Konkursie.
11. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.

