
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

„DOZWOLONE DO LAT 19” 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. art. 

13 ust. 1 i 2  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 z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz 

ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy 

że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
"Dozwolone do lat 19", oraz opiekunów artystycznych, jest Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Portowa 
3, 73-110 Stargard 

 

2) Inspektorem danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie jest Pan Grzegorz 

Grenda, e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com 
 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenia naboru uczestników festiwalu; 

- wyłonienia zwycięzców festiwalu. 

 

4) Zakres gromadzonych danych osobowych: 

- imię i nazwisko; 

- data urodzenia 

- numer telefonu 

- adres email. 

 

5) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom. 

 

6) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

7) Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

8) Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

 

9) Uczestnik festiwalu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun, posiada prawo 

dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

 

10) W każdym momencie uczestnik festiwalu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub 

opiekun, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

11) Uczestnik festiwalu , a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

 

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


