INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej. Kontakt poprzez adres email
gbpbiala@op.pl lub listownie Biała Druga 4A, 98-350 Biała
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adresem e-mail:
inspektor@myiod.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cel i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Przeglądu Orkiestr Dętych Biała 2019, w tym wydania dyplomów, przyznania i realizacji
nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu oraz w mediach – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6
1
ust. 1 lit. A RODO ;
b) w celach rozliczeniowo-księgowym oraz archiwizacyjnym, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
1
na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO ;
c) w celu dokumentacji i promocji przeglądu – na podstawie dobrowolnej odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku;
d) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń – jeżeli takie nastąpią w związku realizacją konkursu, co jest
1
naszym prawnie uzasadnionym interesem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO .
e) w zakresie wizerunku Pani/Pana będą przetwarzane w celu informacyjnym, promocyjnym działalności GOKiS w Białej .Pani/Pana
wizerunek publikowany może być na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych GOKiS oraz na stronie
Urzędu Gminy w Białej, w prasie lokalnej oraz tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w
1
oparciu , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO .
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca usług teleinformatycznych i pocztowych, podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu
rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).
Okres przechowywania danych.
Dane osobowe uczestników Przeglądu Orkiestr Dętych Biała 2019 będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany odrębnymi przepisami prawa, m. in przez okres archiwizacyjny – 5
pełnych lat po zakończeniu konkursu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
1
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są
błędne lub nieaktualne a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody na dane uzyskane wcześniej na podstawie Pani/Pana zgody. Zgoda w tym zakresie może być w każdym
czasie odwołana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres:
Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Przeglądzie Orkiestr Dętych, a tym samym do
realizacji celów, o których mowa powyżej.
aktualizacja: 20.03.2019 r.
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Rozporządzenie 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 (RODO) oraz podjętych działań.

