Klauzula informacyjna dot. RODO
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursów i Przeglądów XX Festiwalu Sztuki Małego Dziecka
p.t. „Łódź” oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu Zgłoszeniowym, będą
przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursów/Przeglądów i
przygotowania dyplomów, nagród dla laureatów, dokumentacji w formie drukowanej i cyfrowej.
2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i
przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
3.Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust.1.
Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów:
Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi, ul Lermontowa 7
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) Beata Florek, z którym w sprawach
dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego:
ido@pm206.elodz.edu.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- udziału w konkursach i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust.
1lit. a) RODO,
- publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www organizatorów oraz ich serwisach
społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- rozliczenia przyznanych nagród - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami –art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu
cofnięcia przez nich udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Festiwalu.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursach i Przeglądach. W
przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie/Przeglądzie.
6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw:
a. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16
RODO),
b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność
d. z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3
RODO),
e. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych
osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1
RODO.
7. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone
zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu
e-mail:festiwalsmd@gmail.com lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby

