INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW KONKURSU
I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych uczestników Konkursu NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA „ZA
ZASŁUGI DLA KULTURY LUDOWEJ” jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy
Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.
Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można skontaktować się za pomocą maila iod@rodoradom.pl
II CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:
 w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie zgody uczestnika
Konkursu; art. 6 RODO pkt 1 lit a,
 w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców – jeżeli występują obowiązki podatkowe),
gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze; art. 6 RODO pkt 1 lit c,
 w celach promocyjnych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym art. 6 RODO pkt 1 lit e.
III ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
d) adres do korespondencji
2. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data i miejsce urodzenia,
d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
IV ODBIORCY DANYCH

Dane uczestników mogą być udostępniane współorganizatorom Konkursu którzy wspierają

Administratora danych w wypełnianiu zadań związanych z organizacją i przebiegiem
Konkursu.
V PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Dane uczestników nie będą przekazywane poza Polskę.

VI OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie II.
VII INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VIII INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych określonych w punkcie III ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w Konkursie.
IX INFORMACJE O PROFILOWANIU
Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że:

□ zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.
□ zapoznałem się z informacją O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
KONKURSU NAGRODA IM. OSKARA KOLBERGA „ZA ZASŁUGI DLA KULTURY LUDOWEJ”

□
□

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu
oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu w mediach, materiałach promocyjnych i
informacyjnych

_______________________________
(data)

_________________________________
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
w związku z wykorzystaniem i publikacją wizerunku
oraz rejestracją filmu z występu konkursowego

□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
na nieodpłatne używanie na potrzeby Konkursu, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.
2. dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu
oraz w celach informacyjnych.

3. niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (na stronie www.nagrodakolberg.pl; stronach
internetowych Organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook,
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych.
4. mój wizerunek nie zostanie użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej i nie
będzie naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

_______________________________
(data)

_________________________________
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

