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W celu realizacji obowiązków wynikających z 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:

W celu realizacji obowiązków wynikających z 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) zwanym, dalej „RODO”, informujemy, że:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących XVIII Turnieju Recytatorskim
dla Przedszkolaków im. Marii Konopnickiej jest Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
w Katowicach, ul. Gen. Hallera 28, 40-321 Katowice, zwany dalej MDK.
W MDK jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się
pod nr tel. 32/256 84 53 lub pisemnie, na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ), zgody
– w zakresie w jakim została udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w celu ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących w konkursie, tj. życia i zdrowia uczestników (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane osobowe, dane identyfikacyjne przyznane przez organ publiczne, dane adresowe, dane kontaktowe.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane na czas Konkursu i rozliczenia dotacji, a po tym okresie – w ograniczonym zakresie – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, nie dłuższy niż czas ich przedawnienia, tj. 6
lat.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania
ograniczenia przeważania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
przetwarzanych na podstawie zgody.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
przetwarzanych na podstawie zgody.
Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach i konkursie oraz umożliwiającym nam kontakt w tym zakresie. A w zakresie obejmującym zgody – dobrowolne.
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10. Dane osobowe związane z uczestnictwem w konkursie otrzymujemy wyłącznie od osoby
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Wyrażam zgodę:
TAK NIE na przetwarzanie moich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych;
TAK NIE na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach promocyjnych i marketingowych;
TAK NIE na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
w Katowicach utrwalonego podczas XVIII Turnieju Recytatorskiego dla Przedszkolaków
im. Marii Konopnickiej, który odbędzie się 23 i 26.10.2018 r. w MDK przy ul. Gen. J. Hallera 28
i umieszczenie na stronie: www.mdk.katowice.pl w celu sporządzenia fotorelacji z jej przebiegu.
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*Niepotrzebne skreślić
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