Załącznik nr 3 do Regulaminu Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowych w Węgrowie
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ
W POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI LEGIONOWYCH W WĘGROWIE
BĘDĄCYCH ELIMINACJAMI DO
III OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI LEGIONOWYCH JAKO
UCZESTNIKA KONKURSU
CZŁONKA JURY
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGANIZATORA
Imię i nazwisko:
Adres:

KLAUZULE INFORMACYJNE:
I. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej
z siedzibą w Nowiny 16 07-100 Węgrów;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: sezw@onet.eu
lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej
3. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu zorganizowania
oraz przeprowadzenia, a także w celach sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych
Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowych będących eliminacjami do III Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Legionowych w Wołominie
4. zebrane dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora,
jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych,
kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych, w tym organom nadzorczym oraz organom
kontrolnym,
II. Przyjmuję do wiadomości, że:
5. Administratorem moich danych osobowych jest Impresariat Artystyczny Wojciech Bardowski z
siedzibą w ……………………………
6. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
……………….. lub pisemnie na adres ………………………
7. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu zorganizowania
oraz przeprowadzenia, a także w celach sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych
Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowych będących eliminacjami do III Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Legionowych w Wołominie oraz samego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni
Legionowych w Wołominie.
8. zebrane dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora,
jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych,
kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych, w tym organom nadzorczym oraz organom
kontrolnym
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III. Przyjmuję do wiadomości, że:
9. Administratorem
moich danych osobowych jest Miasto Wołomin
z siedzibą w
……………………….
10. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: …………..
lub pisemnie na adres ………………………………………………
11. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celu zorganizowania
oraz przeprowadzenia, a także w celach sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych
Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowych będących eliminacjami do III Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Legionowych w Wołominie oraz samego Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni
Legionowych w Wołominie
12. zebrane dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora,
jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych,
kontrolnych oraz archiwalnych realizowanych, w tym organom nadzorczym oraz organom
kontrolnym.
IV.

Przyjmuję do wiadomości, że:

13. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej
dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. f), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj.
od dnia 25 maja 2018r.), zwanego dalej RODO, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej
organizacji oraz przebiegu konkursu;
14. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do dokonania rejestracji oraz
uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych
będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie;
15. w zakresie, na zasadach oraz warunkach określonych w Ustawie oraz RODO posiada Pani/Pan
prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO;
16. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
17. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,
jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………….
(podpis)
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