Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem
w T U R N I E J U M Ł O D Y C H P I A N I S T Ó W dnia 29 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników ww. konkursu jest organizator konkursu - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. Romana Maciejewskiego z siedzibą w Lesznie, ul. Wałowa 3 ;
2) Inspektorem danych osobowych z ramienia organizatora jest Pan Rafał Stańczyk i mają Państwo prawo kontaktu z nim
za pomocą adresu e-mail kontakt.itrs@gmail.com , tel. 791 650 517 ;
3) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w poniższych zakresach i celach:
• organizacja oraz realizacja założeń konkursu,
• promocja ww. konkursu na stronie internetowej szkoły oraz w publikacjach okolicznościowych i dotyczących życia szkoły
w formie papierowej i elektronicznej;
4) Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w powyższych celach wyłącznie w niezbędnym zakresie i przechowywane
do czasu zakończenia działalności przez organizatora, w dokumentach archiwalnych dokumentujących działalność PSM I i II stopnia
w Lesznie.
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Państwa danych osobowych dziecka jest dobrowolne, a konsekwencją nie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w ww. zakresach będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

_______________________________________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach i wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………..

oraz do ich upublicznienia w celach wynikających z prowadzenia i realizacji konkursu.

………………………………………………………………..…………….
/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna /

Wyrażam

zgodę

na

wykorzystanie

…………………………………………………………………….

wizerunku

mojego

dziecka

………………………………………………………………

w zakresie fotografowania i rejestrowania występu w dowolnych technikach

audiowizualnych oraz do upublicznienia zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji
w celach reportażowych i promocyjnych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie nagrań utworów konkursowych w wykonaniu mojego dziecka w celu
przeprowadzenia konkursu w formie zdalnej tj. na podstawie nagrań uczestników, jeżeli niemożliwe będzie stacjonarne
przeprowadzenie przesłuchań konkursowych.
Udzielam Organizatorowi wielokrotnego i nieodpłatnego prawa do wykorzystania ww. materiałów z udziałem
mojego dziecka do celów niekomercyjnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

…………………………………………………………………………….
/data i podpis rodzica/prawnego opiekuna/

