
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z obowiązywaniem 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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

• Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest wybrana instytucja kultury, 

która otrzymała zgłoszenie i pracę od danego uczestnika konkursu. 

• Poniższe informacje dotyczą danych osobowych uczestników, którzy przesłali swoje dane 

oraz prace do Teatru Animacji w Poznaniu. 

• Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze zgłoszeniem jest Teatr 

Animacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 14, 61-713 Poznań. 

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się 

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: 

iod@rodo.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• wzięcia udziału w konkursie „Ciąg dalszy nastąpi” – na podstawie wyrażonej zgody w postaci 

przesłanego zgłoszenia, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

• nagrywania, fotografowania filmowania lub dokonywania innego rodzaju zapisu wizerunku 

oraz wypowiedzi i ich fragmentów w celu opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, 

informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora 

i współpracujących z Organizatorem, tj. Urzędem Miasta Poznania – na podstawie wyrażonej zgody 

tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

• dane laureatów będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO, 

• dane laureatów będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

• Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym 

w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy 

informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, świadczącym usługi hostingowe. Wizerunek 

i fragmenty wypowiedzi uczestnika mogą zostać opublikowane w materiałach Urzędu Miasta 

Poznania.  

• Dane te będą przetwarzane i przechowywane w okresie wskazanym przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa dotyczące w szczególności archiwizowania dokumentów oraz 

przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.  

Posiadają Państwo: 

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  

• prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),  



• prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

• prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

• W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa 

zgody, możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na czynności 

przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody.  

• Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Podanie danych osobowych przez laureata jest konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych 

osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. 

•  Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania.  

 

 


