ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
IX Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza
Płock 2022 r.

…………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………
Imiona i nazwisko uczestnika

Stosownie do zgłoszenia udziału w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych, podanych w zgłoszeniu do IX Międzynarodowy Spotkań Młodych
Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza - Płock 2022 r., przez Organizatorów ww.
Konkursu, w tym na ich udostępnianie w ramach informacji zamieszczanych:
w informatorach imprezy, na tablicach informacyjnych, na stronach internetowych
Organizatorów, w informacjach prasowych dotyczących Konkursu, na nośnikach audio i
video z udziałem uczestników Konkursu na zasadach zgodnych z ogólnym
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zw.
dalej RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1).
Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu podany przez
Organizatorów.
Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, oraz
że mam prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celu publikacji wyników
Konkursu w mediach.
Wiem ponadto, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, przy czym
konsekwencją tego byłaby niemożliwość dalszego mojego uczestnictwa.

……...........................................…………………………
Podpis uczestnika
(w przypadku osób niepełnoletnich - podpis
Rodzica lub prawnego opiekuna)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

…………………………………..
Miejscowość, data

………………………………
Imiona i nazwisko uczestnika

Udzielam Organizatorom IX Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. prof.
Mirosława Ławrynowicza - Płock 2022 r. nieodpłatnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych z moim wizerunkiem bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów
(zarejestrowanych podczas konkursu) na stronie internetowej organizatorów i na portalu
społecznościowym za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z
prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji projektu „IX
Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza - Płock
2022 r.
……...........................................…………………………
Podpis uczestnika
(w przypadku osób niepełnoletnich - podpis
Rodzica lub Opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna Organizatorów Konkursu
1. Administratorem danych uczestnika konkursu (i ewentualnie rodziców lub opiekunów
prawnych) jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w
Płocku.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu
mailowego: inspektor.odo@psmplock.pl
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie IX Międzynarodowych
Spotkaniach Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza - Płock 2022 r. na
zasadach ogłoszonych w Regulaminie oraz zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą (lub
zgodą rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego), w tym na
wykorzystanie wizerunku dla celów promocyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO oraz art.
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie
wykorzystanie wizerunku.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w
każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny. Brak
takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku uczestnika do celu
wskazanego w punkcie 3.
6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione z mocy odrębnych przepisów
prawa oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania
wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można
dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
8. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych (i ewentualnie danych
rodzica lub opiekuna prawnego) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Przysługuje też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych.

