Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Niezależnymi administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu są Miejski
Dom Kultury w Bielsku Białej, ul. 1 Maja 12 oraz podmioty współorganizujące konkurs.
2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska oraz adres e-mail
i nr telefonu uczestników w oparciu o wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda ta jest
dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
3. W ramach konkursu może być przetwarzamy wizerunek na podstawie zgody, którego przetwarzanie
nie jest ograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie i dotyczy wykorzystania wizerunku na
stronie internetowej Organizatorów oraz w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, na
których organizatorzy mają założony profil. Miejski Dom Kultury deklaruje, że nie będzie
wykorzystywał filmów bądź zdjęć do celów zarobkowych i będzie przetwarzał je zgodnie z zasadami
określonymi w polityce prywatności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu wykorzystania
wizerunku nie przysługuje im prawo do wynagrodzenia.
4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja i wyróżnienie uczestników konkursu oraz
umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.
5. Dane uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Nie dłużej
jednak niż przez okres dochodzenia roszczeń tj. 5 lat.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współuczestniczącym w organizacji konkursu
tj. Współorganizatorzy, jury, osoby upoważnione przez administratora lub z którymi zawarto umowy
powierzenia danych oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
7. Autor ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko
przetwarzaniu.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy. W przypadku jednak
niepodania danych osobowych i niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe
wzięcie przez Panią/Pana udziału w konkursie.
9. Decyzje w kwestii przeprowadzenia i realizacji konkursu nie będę podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane nie będą także przekazywane do
krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@mdk.bielsko.pl
11. W przypadku uznania, że Administrator narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj.: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

……………………………….
(data i podpis uczestnika)

