Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Śladami św. Jana Pawła II ”
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.Współadministratorami danych osobowych uczniów i ich rodziców są:
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu przy Al. Wolności 4, 34-300 Żywiec
Kontakt ze współadministratorem:
a)
telefoniczny: +48 33 475 11 60, e-mail:
b)
e-mail: kadry@mck.zywiec.pl
c)
listowny na powyższe dane adresowe;
2.Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt
ze współadministratorem:
a)
telefoniczny: +48 33 822 05 93;
b)
e-mail: iod@rok.bielsko.pl
c)
listowny na powyższe dane adresowe;
3.Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach przy ul. Pola 38, 40-596 Katowice
Kontakt ze współadministratorem:
a)
telefoniczny: +48 32 601 21 08
b)
e-mail: biuro@scwis.pl
c)
listowny na powyższe dane adresowe;
2. Współadministratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych
w celu realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Śladami św. Jana Pawła II ”.
3.Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. na czas realizacji konkursu
i wystawy prac.
4.Rodzicom, opiekunom prawnym oraz pełnoletnim uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do
danych osobowych ucznia, żądania ich sprostowania oraz do usunięcia danych.
5. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych uczniów i ich rodziców do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym
niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące danych osobowych uczniów i ich rodziców nie będą podlegały profilowaniu w tym
podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.
7. Mają Państwo prawo do: ochrony Państwa danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania,
dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania
Państwa danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym
z odrębnych przepisów. Mają też Państwo prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych.
8. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie, które po podpisaniu należy dostarczyć
osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: kadry@mck.zywiec.pl,
iod@rok.bielsko.pl, biuro@scwis.pl.
9. W przypadku, gdy zostanie uznane niewłaściwe przetwarzanie Państwa danych mają Państwo prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu wzięcia udziału w w/w
konkursie. Brak podania danych w tych przypadkach będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu
wskazanego powyżej.

