
zał. nr 3 do Regulaminu

 wobec wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

 zwane dalej „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych 

 w związku z Twoim zgłoszeniem chęci wzięcia udziału w II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim 

 im. Henryka Mikołaja Góreckiego (dalej: Konkurs).

1.� Ochrona danych osobowych nie dotyczy danych opublikowanych przez użytkowników Facebooka na  prolu

  www.facebook.com/lharmonia.slaska

2.� Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Filharmonia Śląska

 im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, z siedzibą przy ul. Sokolskiej 2, 40-084 Katowice.

3.� Inspektor Ochrony danych : Adam Piątek, iod@lharmonia-slaska.eu

6.� Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z Art. 6 ust. 

 1 lit f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

  będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie realizacji Konkursu. Podanie danych jest

  dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia otrzymanie nagrody przyznanej w Konkursie. Każdy

  uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych 

 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 

7.� Uczestnicy Konkursu akceptują przetwarzanie danych przez Administratora oraz dla celów informacyjnych 

 i archiwalnych w materiałach promocyjnych lub reklamowych Administratora. Numer telefonu, telefon, 

 adres  uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktowych i identykacyjnych. Dane Laureata 

 konkursu w zakresie Imię i Nazwisko , wizerunek utrwalony w formie audiowizualnej lub zdjęcia mogą zostać 

 upublicznione na stronie Administratora oraz prolach społecznościowych.
 

8.� Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika 

 do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian 

 bądź usunięcia.
 

9.� Odbiorcy danych . Dane nie będą udostępniane z wyjątkiem upublicznionych danych laureata konkursu.
 

10.�Dane nie będą prolowane ani przekazywane do krajów trzecich.

data i podpis Uczestnika:  .......................................................

Szanowny Uczestniku,

RODO
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

KLAUZULA INFORMACYJNA 


