OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych
w formularzu zgłoszenia na potrzeby przeprowadzenia 43 Ogólnopolskiego Konkursu
Bachowskiego. Zgadzam się na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w mediach
społecznościowych oraz na stronie internetowej organizatora.Jednocześnie 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 (zwanej dalej RODO) poinformowano mnie, że:
1. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej
Górze, ul. Chrobrego 26, reprezentowana przez dyrektora.
Kontakt: tel. 684552233., email: sekretariat@muzyczna.zgora.pl
PSM I i II st. w Zielonej Górze jest administratorem wszystkich danych osobowych
niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodo@psm.zgora.pl
b. Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,
reprezentowane przez dyrektora.
Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest
administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania
zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym wynikających ze
sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.
2. Dane osobowe mojego dziecka przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia
43 Ogólnopolskiego Konkursu Bachowskiego i nie będą udostępniane innym
odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisów prawa;
3. Administratorzy nie planują przekazania danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych;
4. Posiadam prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych mojego dziecka narusza przepisy
prawa;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych
uniemożliwia wzięcie udziału w 43 Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim,
w Zielonej Górze w dniach 3-5 grudnia 2021 roku.;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udokumentowania
przeprowadzonego konkursu.
Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:
https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/
..................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica /prawnego opiekuna)

