
Informacja o przetwarzaniu danych 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 2016 r., str. 1-88) informujemy że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Pyrzycach  z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 5 , 74-200 Pyrzyce,  NIP: 8531477704, tel 915704219, 

adres e-mail: psm1.pyrzyce@wp.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z Warsztatami 

kontrabasowymi 18 lutego 2021 r.   można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych 

osobowych poprzez e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com 

3. Uczestnicy warsztatów oraz ich opiekunowie przystępując do niego wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w „karcie zgłoszenia” przez Organizatorów dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Warsztatów.  

4. Dane osobowe osób, wykazanych w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a i f) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Warsztatów. 

5. Dane osobowe i wizerunkowe uczestnika konkursu oraz ich opiekunów mogą być przetwarzane na 

stronie internetowej Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach  z siedzibą przy ul. Jana Pawła 

II,  fanpage’u, w prasie lokalnej oraz materiałach reklamujących i promujących szkołę i jej działalność. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe uczestników Warsztatów i ich opiekunów będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji Warsztatów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Uczestnikom Warsztatów przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

9. Uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do przeprowadzenia Warsztatów. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Warsztatach. 

11. W oparciu o dane osobowe uczestników warsztatów oraz ich opiekunów Administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 

rozumieniu RODO. 

 

 

Podpis opiekuna………………………………………………………………………… 
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