REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO DLA DZIECI
24. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA „PRZYSZŁOŚĆ”
Załącznik nr 2 – klauzula dot. przetwarzania danych osobowych i karta zgłoszenia

1.

KLAUZULA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników Konkursu na Projekt
Wydarzenia Artystycznego dla Dzieci, zwanego dalej Konkursem.
Informujemy, iż:
1.1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów 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), dalej „RODO”, jest Centrum Sztuki Dziecka z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Św. Marcin 80/82.
1.2.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się
poprzez adres: Katarzyna Ślusarek – iod@rodo.pl.
1.3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji
Konkursu, którego Pani/Pan jest uczestnikiem oraz opublikowania Pani/Pana nazwiska
w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia – podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych w tym przypadku jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu ustalenia
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
1.4.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – z zastrzeżeniem
sytuacji, gdy w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia Pana/Pani imię i nazwisko lub
dane wskazane w nocie biograficznej zostaną upublicznione w ogłoszeniu wyników Konkursu,
publikowanym na stronie internetowej: www.biennaledladziecka, csdpoznan.pl oraz na profilach
Biennale Sztuki dla Dziecka oraz Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w serwisie
społecznościowym Facebook oraz Instagram.
1.5.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

zgody

na

1.6.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza
obszar EOG.
1.7.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, lub prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
1.8.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.

KARTA ZGŁOSZENIA

2.1. Dane zgłaszającego (dotyczy osób prawnych, jednostek
instytucji kultury, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych):

organizacyjnych,

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoby upoważnione do reprezentowania zgłaszającego, składania oświadczeń woli i zaciągania
w jego imieniu zobowiązań finansowych: ………………………………………………………………………………………..
Forma organizacyjno-prawna: ………………………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktu, adres e-mail, telefon: ………………………………………………………………………………………
2.2. Dane zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych):
Imię i nazwisko zgłaszającego: ………………………………………………………………………………………………………..
Adres, e-mail, telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………….
Oświadczenia Zgłaszającego
1.
W razie wskazania w dokumentach zgłoszeniowych danych osobowych osób
współpracujących, niniejszym oświadczam, że wypełniłem/wypełniłam obowiązki informacyjne
wobec tych osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskałem/pozyskałam
(w szczególności przekazałem/przekazałam Administratorowi) w celu mojego uczestnictwa
w Konkursie, a w szczególności przekazałem/przekazałam takim osobom fizycznym klauzulę
obowiązku informacyjnego zgodną z art. 14 RODO, której wzór stanowi pierwszy punkt
załącznika nr 2 do Regulaminu.
2.
Oświadczam, że wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które
pozyskałem/pozyskałam od osób fizycznych w związku z moim udziałem w Konkursie, w tym w
szczególności na publikację ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska przez
Administratora w związku z moją kwalifikacją do drugiego etapu Konkursu lub moją wygraną
w Konkursie lub uzyskanym wyróżnieniem (zgody, których wzór stanowi pierwszy punkt
załącznika nr 2 do Regulaminu), zostały pozyskane w sposób zgodny z prawem, w szczególności
są one niewymuszone i dobrowolne. W szczególności nie uzależniałem/uzależniałam
uczestnictwa takiej osoby w moim zespole konkursowym od wyrażenia tej zgody.
3.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję postanowienia Regulaminu
Konkursu.
4.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych
w zgłoszeniu na Konkurs na Projekt Wydarzenia Artystycznego dla dzieci w celu
przeprowadzenia Konkursu organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka, z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 80/82.
5.
Podając maila zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a) RODO (klauzula informacyjna) oraz zgadzam się na przesyłanie informacji zgodnie
z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
Administratorem
danych
jest:
Centrum
Sztuki
Dziecka
w
Poznaniu
https://csdpoznan.pl/polityka-prywatnosci).

…………………………………………………………..
data, czytelny podpis
Karta zgłoszenia jest jedynym dokumentem, który należy podpisać i zeskanować.

