Załącznik nr 2

Informacja administratora

Zgodnie z zapisami 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 4 maja 2016 r., dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu, zwanych dalej danymi
osobowymi, jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego
w Warszawie, 01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1.

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@szymanowski.edu.pl

3.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z udziałem i organizacją
III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Od Bacha do Szymanowskiego, jego
promocją oraz ogłoszeniem wyników.

5.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Centrum Edukacji Artystycznej.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim
udzielono zgody na przetwarzanie, a następnie trwale zniszczone lub przechowywane
w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji.

7.

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez administratora, w tym profilowaniu.

8.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.

9.

Uczestnikowi konkursu lub rodzicowi niepełnoletniego uczestnika, przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział
w III Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Od Bacha do Szymanowskiego.
11. Uczestnikowi/rodzicowi niepełnoletniego uczestnika przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
12. Uczestnik/rodzic niepełnoletniego uczestnika posiada prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warszawa, dn. ………………………

……………………………………….
(podpis)

