ZAŁĄCZNIK NR 3
Dokument dla GCKiS

Trzebnica, dnia …………………... r.
Informacja
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, że

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych i danych Państwa dziecka/dzieci na

etapie przesłuchań i gali finałowej Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka jest Gminne
Centrum Kultury i Sztuki (GCKiS), dane będą przetwarzane przy ul. Prusickiej 12, 55-100
Trzebnica,
2. z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować pod adresem
mailowym: iod@um.trzebnica.pl,
3. dane Państwa i dziecka/dzieci będą przetwarzane w celu:
- zakwalifikowania uczestnika do przesłuchań w Festiwalu odbywających się w GCKiS;
- wyłonienia laureatów do gali finałowej Festiwalu;
- informacyjno-promocyjnych, dane laureatów objęte przetwarzaniem: imię, nazwisko oraz
wiek (FB GCKiS, strona internetowa GCKiS, Panorama Trzebnicka);
- podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
4. nie podanie danych osobowych uniemożliwi udział dziecka w Festiwalu,
5. administrator pozyskał i będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, przedszkole/szkoła, klasa, imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych
oraz ich nr telefonu,
6. Państwa dane i dane dziecka/dzieci nie będą przekazywane, chyba że ogólnie
obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej,
7. Państwa dane i dane dziecka/dzieci będą przechowywane w GCKiS do momentu
zakończenia Festiwalu,
8. przysługuje Panu/Pani prawo:
- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania od administratora dostępu do Pana/i danych osobowych i danych osobowych
Pana/i dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. dane zostały pozyskane z przedszkoli i szkół, które przeprowadziły wewnętrzne
przesłuchania,
10. dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
……………………………..
podpis
Administratora Danych Osobowych
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami.

……………………………..
miejsce, podpis
rodzica/opiekuna prawnego

