
Klauzula informacyjna dla uczestników projektu„Poezja dla Szczawna-Zdroju”

W celu  wykonania  obowiązku  określonego  w art.  13  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  (ogólne  rozporządzenie  o
ochronie danych – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO:

1. Projekt  „Poezja  dla  Szczawna-Zdroju”  finalizuje  tomik  poetycki,  organizatorem  tej
inicjatywy jest Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 18, 58-310
Szczawno – Zdrój. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
 bezpłatnego wykorzystania przesłanych utworów,
 wyboru utworów skierowanych do publikacji,
 edycji tekstów (wyłącznie w porozumieniu z autorem tekstu),
 autorskiego projektu oprawy graficznej tomu poezji,
 promocji projektu,
 zamknięcia listy zgromadzonych utworów 31 marca 2021r.

2. Administratorem  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  nr  telefonu,  adres  mailowy)
zbieranych od Uczestników Projektu „Poezja dla Szczawna-Zdroju” jest Teatr Zdrojowy
w Szczawnie – Zdroju ul. Tadeusza Kościuszki 18, 58-310 Szczawno – Zdrój.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
Tomasz Rybiński.

4. Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  projektu  będzie  się  odbywać  na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - za zgodą osoby, której dane dotyczą, do celów
związanych  z  organizacją  projektu,  w  tym  z  upowszechnieniem  informacji  na  temat
projektu,  jego  Uczestnikach  oraz  Laureatach.  Przekazanie  danych  osobowych  przez
Uczestników  (bądź  też  przez  przedstawicieli  ustawowych/opiekunów  prawnych  osób
niepełnoletnich) jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa.

5. Zgoda  Uczestnika  (bądź  też  wyrażona  przez  przedstawicieli  ustawowych/opiekunów
prawnych  osób  niepełnoletnich)  może  być  cofnięta  w dowolnym  momencie,  poprzez
przesłanie stosownej informacji na adres administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie  zgody przed jej
wycofaniem. Nie ma wpływu na zawartość tomu poetyckiego, który sfinalizuje projekt.

6. Dane  osobowe  Uczestników  będą  przechowywane  w  celu  archiwalnym  przez  okres
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) 

7.  Odbiorcami  danych  osobowych  Uczestników  projektu  są  członkowie  zespołu
przygotowującego publikację, a w zakresie imienia i nazwiska - czytelnicy tomu poezji a
także osoby śledzące działalność kulturalną Organizatora w mediach. 

8. Uczestnikom projektu, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje
a) prawo dostępu do treści danych: 
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) przenoszenia danych, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Uczestnikom projektu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Dane  osobowe  Uczestników  projektu  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 



11. Pozyskane  dane  osobowe  Uczestników  projektu  nie  będą  przekazywane  do  państw
trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika niepełnoletniego

Wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  oraz
mojego dziecka/podopiecznego  na potrzeby organizacji  projektu w tym upowszechnienia
informacji na temat projektu i jego uczestników.

………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
organizacji projektu w tym upowszechnienia informacji na temat projektu i jego uczestników.

………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis



Karta zgłoszenia udziału w konkursie Poezja dla Szczawna-Zdroju.

Imię i nazwisko uczestnika.......................................................................

Nr telefonu................................................................................................ 

Adres zamieszkania uczestnika...............................................................

 Adres e-mail.............................................................................................

Oświadczam, że jestem autorem tekstu zgłaszanego do projektu.
Oświadczam, że zgłoszony do projektu tekst nie był wcześniej drukowany i wykorzystywany. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie tekstu przez organizatorów, 
według potrzeb wynikających z przyjętego przez nich sposobu rozpowszechniania utworu dla
celów promocyjnych, informacyjnych i komercyjnych.

 

......................................... ... ...................................... 

(miejscowość, data) (czytelny podpis uczestnika) 


