1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) – dalej RODO,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, 43-178
Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26.
2. Na podstawie art. 37 RODO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy rozporządzenia RODO, pod
adresem e-mail: kontakt@inspektorrodo.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
.związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 734 – 751 Kodeksu Cywilnego,
.związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań,
.udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
.udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
.konieczność stosowania się do przepisów prawa pracy, kodeksu cywilnego, zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ordynacji
podatkowej,
.niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
.konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
.niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
5. Dane Pani/Pana będą przetwarzane w okresie trwania umowy zlecenia, a po jej zakończeniu zostaną trwale usunięte.
6. Zgodnie z art. 13, ust. 2b, d posiada Pani/Pan prawo do:
.Żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przenoszenia,
. Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. Zgodnie z art. 13, ust. 2e, f i ust. 3 administrator informuje, że:
.Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym, którego warunkiem jest zawarcie umowy, a
konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości jej zawarcia oraz realizacji.
.Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym nie będzie stosował profilowania co oznacza, że nie
wystąpią konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
.Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe były zebrane. Jeśli
wystąpią nowe okoliczności dalszego przetwarzania w celu innym niż zostały zebrane, administrator przed takim
przetwarzaniem poinformuje Panią/Pana pisemnie o innym celu.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „Na Najlepszą Babę Wielkanocną”
i akceptuję jego treść.
Oświadczam, iż zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.
…………………………………………………………
Data, miejscowość i podpis

