IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI
NA UTWÓR POŚWIĘCONY PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
dla uczniów średnich szkół muzycznych, studentów oraz młodych kompozytorów

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego, w celu wyłonienia laureatów oraz w celu
podania do publicznej wiadomości informacji o laureatach konkursu, w tym w mediach
społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Jury Konkursu,
w tym publikację wizerunku i danych biograficznych oraz nagrań z wizerunkiem uczestnika
w materiałach konkursowych publikowanych na stronach internetowych Organizatora, na terenie
Szkoły, w materiałach promocyjnych Konkursu, jak również w sytuacjach szczególnych, poprzez
ogólnodostępne środki masowego przekazu, w celach promocji Konkursu.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem IV Międzynarodowego Konkursu
Kompozytorskiego Pari Patriae na utwór poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną informacją dotyczącą przetwarzania danych
osobowych

Organizator informuje, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody uniemożliwi
Organizatorowi przeprowadzenie postępowania konkursowego. Raz udzielona zgoda może być
w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na ważność przetwarzania danych
osobowych, które nastąpiło przed jej wycofaniem.

Data i miejscowość: …….………….……...…..……………

Podpis: ……..……….……..…………...

1.

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
a) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego ul. Ułańska 7B, 40-887 Katowice
reprezentowana przez dyrektora.
Kontakt: tel./fax: 32 250 63 71 wew. 101 e-mail: sekretariat@zpsm.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Piotr Krym jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.
Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/
jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu
określonych przepisami prawa1 w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora Pozostałe prawa
przysługujące osobie dostępne na: https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

2.

Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia
Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej POSM II st.
im. K. Szymanowskiego w Katowicach czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku
z promocją działalności szkoły, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.

3.

Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród
w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.

4.

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
4.1 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
4.2. umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
4.3 opublikowanie informacji o laureatach,
4.4 archiwizację dokumentów.

5.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania konkursowego, a w przypadku
przyznania nagrody pieniężnej przez okres wygaśnięcia zobowiązań podatkowych. W celach archiwizacyjnych dane
osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane bezterminowo.

7.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
7.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
7.2 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 lub w ramach
sprawowania władzy publicznej
7.3 ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7.4 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu,
powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością
promocyjną .

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do
ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek
artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.
1

