Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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...(Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PAŁAC W RYBNEJ z siedzibą w:
TARNOWSKIE GÓRY, ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 90,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ,
- odbiorcą Pani danych osobowych będzie PAŁAC W RYBNEJ z siedzibą w: TARNOWSKIE GÓRY,
ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 90,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania II Konkursu Klawesynowego im.
Elżbiety Chojnackiej (17-19.10.2022), a także po jego zakooczeniu - w obowiązkowym okresie
przechowywania dokumentacji finansowej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożnośd
realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków.
...................................................................
(data i podpis osoby otrzymującej informację)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PAŁAC W RYBNEJ z siedzibą
w:Tarnowskie Góry, ul. Powstaoców Warszawskich 90, na potrzeby realizacji praw i obowiązków
wynikających z udziału w II Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej w dniach 1113.10.2021.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Zostałam
poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości
ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

....................................................................
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

