Klauzula Informacyjna dla osób lub rodziców osób niepełnoletnich biorących
udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Smyczkowych Zespołów Kameralnych
im. Grażyny Bacewicz
Łódź, 25 kwietnia 2020
1.
2.

Administratorem jest Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi;
Z administratorem można się skontaktować poprzez:
a) skierowanie korespondencji elektronicznej na adres email: szkola@muzyczna.lodz.pl;
b) skierowanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: ul. Rojna 20, 91-134 Łódź;
c) telefonicznie pod nr: 42 6110172;
3. Z powołanym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc
bezpośrednio korespondencję na adres: iod@muzyczna.lodz.pl;
4. W związku z organizacją XVII Ogólnopolskiego Konkursu Smyczkowych Zespołów Kameralnych im.Grażyny
Bacewicz administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców lub opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica lub
opiekuna prawnego w celu udziału dziecka w konkursie i kontaktu z rodzicem lub opiekunem
prawnym w związku z udziałem w konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły i wizerunek w celu informowania przez
administratora
o organizacji XVII Ogólnopolskiego Konkursu Smyczkowych Zespołów Kameralnych im. Grażyny
Bacewicz udziale dziecka w konkursie i jego wynikach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu:
a) organizacja, przeprowadzenie konkursu oraz przekazanie nagród laureatom;
b) informacja i promocja poprzez podawanie na stronie internetowej danych osobowych laureatów
konkursu odbywać się to będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
c) archiwalne/dowodowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. – prawny obowiązek administratora,
d) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit e. RODO).
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. W przypadku danych osobowych
uzyskanych na podstawie art. 6 ust 1. lit. a tj. zgody uczestników Konkursu dane osobowe będą
przetwarzane do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ze strony uczestników
Konkursu ograniczających zgodę lub do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
7. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą być publikowane na portalu społecznościowym Facebook, wobec
tego zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Dane mogą zostać przetransferowane przez serwis
Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością
serwisu. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego
poziomu ochrony.
8. Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka
narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w pkt 3a) oraz 3b)jest dobrowolne,
a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie,
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

