KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki”
w Warszawie
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 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)

informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Ognisko
Artystyczne „Nowolipki” z siedzibą 00-151 Warszawa, ul. Nowolipki 9 B.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Państwowego Ogniska Artystycznego
„Nowolipki”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Biurze
Finansów Oświaty m.st. Warszawy za pomocą adresu mbfo.iod@um.warszawa.pl
3) Administrator danych osobowych przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warunków
Porozumienia o uczestniczeniu w konkursie fotograficzno-filmowym na podstawie
art. 6 pkt. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będzie administrator strony internetowej
Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz zgodnie
z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Państwowym Ognisku
Artystycznym „Nowolipki”.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji warunków Porozumienia o uczestniczeniu w konkursie fotograficznofilmowym.
Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją ich
niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w konkursie
fotograficzno-filmowym.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

*niepotrzebne skreślić
zapoznałam/zapoznałem się

………………………………………….
Data, imię i nazwisko

