REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie identyfikacji wizualnej (logo, plakat, ulotka)
EURO Chamber Music Festival Gdańsk
ZAŁĄCZNIK NR 2
Dane osobowe – obowiązek informacyjny
W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), Organizator informuje, iż Administratorem
Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Artystów ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO,
Zarząd Stowarzyszenia, ul. Emilii Plater 7E/3, 65-395 Zielona Góra, NIP 9291855371, KRS
00 00461863 we współpracy z Fundacją Ars Sine Qua Non, ul. Świemirowska 16/5, 81-877
Sopot, NIP: 5851485425, KRS: 00 00744677 (dalej: „Administrator”). Podstawą
przetwarzania Państwa danych jest udzielona nam w związku ze zgłoszeniem do konkursu
na opracowanie identyfikacji wizualnej (logo, plakat, ulotka) EURO Chamber Music
Festival Gdańsk dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym
czasie odwołana, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Zakres
przetwarzanych danych obejmuje informacje przekazane przez uczestnika w karcie
zgłoszeniowej – w tym dane identyfikujące oraz dane kontaktowe. Informacje o Uczestniku
mogą być przetwarzane przez inne Oddziały Administratora, a także przez podmioty
współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu. Dane te
mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, takim jak firma księgowa
lub hosting internetowy, które realizują konkretne zadania na rzecz i w imieniu Administratora
a także upoważnionym organom publicznym w związku z realizacją ich zadań określonych
przepisami prawa.
Dane osobowe pozyskane przez Organizatora w związku z Konkursem będą przetwarzane
przez cały czas istnienia Administratora dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z
art. 5 ust. 1 lit b RODO. Przez okres przetwarzania danych, każdy Uczestnik posiada prawo
dostępu do swoich danych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
W związku z Konkursem Organizator lub wskazany przez niego podmiot może organizować
imprezy i wydarzenia (np. uroczystość rozdania nagród czy uroczystą galę finałową), które
mogą być utrwalane w postaci zdjęć, rejestracji audio i video. Materiały te, zawierające
wizerunek Uczestników Konkursu oraz innych zaproszonych gości mogą być przetwarzane
nieodpłatnie w celach statutowych, w celu promocji działalności Administratora – zdjęcia i
filmy mogą być publikowane w Internecie, na stronach i w mediach społecznościowych
Administratora, właściwego Oddziału oraz w drukowanych publikatorach Administratora.
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