Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu na produkcję filmową

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o
tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika konkursu, jest Prezydent
Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach: organizacji i przeprowadzenia
konkursu na produkcję filmową pt. „Nowy początek. Nowa wizja. Nowe miasto.” oraz
podania do publicznej wiadomości na wortalu „Kraków otwarty na świat” imion i
nazwisk oraz wizerunku zwycięzców konkursu i autorów prac wyróżnionych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego
dziecka w powyższych celach.
Kraków, ................................ r.
rodzica/opiekuna prawnego)

(Czytelny

podpis

pełnoletniego

uczestnika

lub

Informujemy, że:
1. Macie prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed
jej wycofaniem.
2. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich lub Waszego
dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe Pani/Pana lub
Waszego dziecka będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały
zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane
do Archiwum Narodowego w Krakowie.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa Pani/Pana lub Waszego
dziecka w konkursie na produkcję filmową „Nowy początek. Nowa wizja. Nowe miasto.”.
6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Waszego dziecka stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą
przetwarzane na podstawie Waszej zgody.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie
zrozumiała.
Kraków, ............................ r. (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

