KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 „RODO”) informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. H. Melcera w Kaliszu.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat.muzyczna@wp.pl lub pisemnie na adres:
ul. Jana Pawła II 9; 62-800 Kalisz, telefonicznie 62-757-16-86.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:
ido.kalisz@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia IX Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy,
Kalisz 28.06.-02.07.2020 r. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą przez administratora przez okres trwania Festiwalu,
a następnie w celach realizacji publikacji z Festiwalu: w zakresie rejestracji wszelkimi technikami(fonograficznymi,
audialnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, informatycznymi), w tym
także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego; w zakresie
rozpowszechniania przez organizatorów, publikowania nagrań w radiu i telewizji, publikację w Internecie etc. bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania oraz celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
a także prawnie usprawiedliwionymi celami administratora.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz odbiorcy wydanej publikacji festiwalowej.
7. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią/dziecka danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione
odpowiednie warunki opisane w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich/dziecka danych,
sprostowania swoich/dziecka danych, usunięcia swoich/dziecka danych, ograniczenia przetwarzania swoich/dziecka
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich/dziecka danych oraz przenoszenia swoich/dziecka danych.
8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w Festiwalu niezbędne.
10.Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych
na stronie www.facebook.com.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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