OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w
Międzynarodowych letnich warsztatach muzycznych
MUSIC CAMP PUŁTUSK 2021
Do nansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Fundacja im. Krzysztofa Klenczona ul.
Dolna 11/38, 00-773 Warszawa
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
warsztatów, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
4. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jednocześnie udzielam Fundacji im. Krzysztofa Klenczona zgody na używanie wizerunku osobistego tj.
na wykonywanie zdjęć w celu dokumentowania realizacji przebiegu warsztatów. Wyrażona przeze
mnie zgoda gwarantuje Fundacji im. Krzysztofa Klenczona prawo wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego
urządzenia do utrwalania obrazu wyłącznie dla celów przebiegu warsztatów.

…………………......................
Miejscowość, data

..............................................…………................
podpis uczestnika warsztatów
(opiekuna prawnego)

Podstawa prawna:
Art. 29 i 32 ust. 4 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).
KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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
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o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Krzysztofa Klenczona, ul. Dolna
11/38, 00-773 Warszawa e-mail: warsztatypultusk2021@gmail.com

2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Fundacji im. Krzysztofa Klenczona, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu email: warsztatypultusk2019@gmail.com

3.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) w celu realizacji i udziału w warsztatach na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –
RODO ;
2) w celu wykorzystania zdjęć i nagrań lmowych w materiałach autoryzowanych przez Fundację,
w mediach oraz na stronie internetowej (www, media społecznościowe) na podstawie
podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją im. Krzysztofa
Klenczona przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Fundacja.

5.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np.
zgody, oświadczenia, itp.)

7.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar
działania RODO.

8.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Fundacji im. Krzysztofa
Klenczona Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3 ppkt. 1) jest wymogiem
ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niewpisanie do Ewidencji Uczestników warsztatów realizowanych przez Fundację.
Podanie danych wymienionych w w pkt. 3 ppkt. 2) wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku
zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji zdjęć i nagrań w celach promocyjnych projektu.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie pro lowania.
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