
VI PRZEGLĄD 

AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW  

„BO RADOŚĆ JEST W NAS” 

 

Klauzula informacyjna 

 

 
Działając na podstawie art. 12 i 13 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 („RODO”), informujmy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, ul. 1 Sierpnia 9, 

37-450 Stalowa Wola 
 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pani 

Bogny Latawiec, dane kontaktowe: 

 telefon: (+48) 15 842 09 50 (wew. 135) 

 adres korespondencyjny: ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 

 e – mail: przegladstalowawola@gmail.com 
 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa  

w VI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „BO RADOŚĆ JEST W NAS” 

– podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec 

przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem 

administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

5. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Przeglądzie obejmuje także 

zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego 

wizerunku (wizerunku podopiecznego) i danych w materiałach wydawanych 

i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, 

w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub 

bezpośrednio promocji konkursu. 
 

6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w VI Przeglądzie 

Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „BO RADOŚĆ JEST W NAS”. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe zgłoszenie się i uczestnictwo w Przeglądzie. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, czyli przez okres 

obejmujący rekrutację do konkursu, wyłonienie zwycięzcy/ zwyciężczyni. 
 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 


