
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych NR 1

Administratorem Pani/Pana danych jest Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej z siedzibą: 
ul. Wita Stwosza 35, 43-300 Bielsko-Biała; adres e-mail akcja@bielsko.opoka.org pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia XX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im 
Małgorzaty Papiurek (dalej Przegląd) w celu wykonania działań ujętych w Regulaminie Przeglądu, 
a po jego zakończeniu do celów statystycznych i archiwalnych oraz zabezpieczenia ewentualnych 
przyszłych roszczeń administratora lub obrony przed roszczeniami. 

Pani/Pana dane osobowe zostały uzyskane w zgłoszeniu do udziału w Przeglądzie, co jest 
warunkiem przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w Przeglądzie. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie będzie wykluczenie z udziału w Przeglądzie.
 
Dostęp do danych będzie miała publiczność, portale internetowe i prasa w zakresie wyników 
Przeglądu, udziału w Podsumowaniu oraz uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych. 

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
 prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody   
   nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
   jej wycofaniem, 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych NR 2

1. Zgłoszenie  uczestnika  do  XX  PRZEGLĄDU  PIEŚNI  I  PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ
(zwanego  dalej  Przeglądem)  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego
regulaminu

2. Warunkiem  niezbędnym  udziału  w  Przeglądzie  jest  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie
danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu uczestnictwa zgodnie z 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 (zwanego dalej RODO). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych osób na stronie internetowej
organizatora lub w innym powszechnie dostępnym medium Organizatora. Jeśli  uczestnik
Przeglądu wyraża sprzeciw, winien poinformować o tym Organizatora podczas składania
zgłoszenia udziału w Przeglądzie. 

4. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12,
43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

5. W sprawach  dotyczących  wyłącznie  przetwarzania  danych  osobowych  uczestników  można
kontaktować  się  z  naszym  Inspektorem  Ochrony  Danych  pod  adresem  e-mail:
iod@mdk.beskidy.pl / iod@mdk.bielsko.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.  

6. Dane  osobowe  będę  przetwarzane  w  celu  organizacji,  promocji  i  przeprowadzenia
Przeglądu w oparciu o wyrażoną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit RODO.

7. Podanie  danych osobowych ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędny do udziału  w
Przeglądzie.  W przypadku  przetwarzania  wizerunku  jest  on  dobrowolny,  a  brak  zgody
będzie wiązał się z przetwarzaniem wizerunku wyłącznie w oparciu o art. 81 ust 2 lit b)
ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 1669 z póżn. zm.).

8. Dane  osobowe  uczestników  konkursu  (opiekunów)  mogą  być  udostępnione
współorganizatorom Przeglądu tj.  Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-
Żywieckiej  (DIAK),  Parafialne  Oddziały  Akcji  Katolickiej  (POAK)  lub  inne  podmioty
upoważnione  przez  administratora  niezbędne  do  organizacji  Przeglądu  tj.  np.  firmy
informatyczne, jury i/lub inne podmioty na podstawie przepisów prawa. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Przeglądu
chyba, że niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np.  ze względu na obowiązki
archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 

10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie.  Cofnięcie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  ma  wpływu  na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej
zgody przed jej cofnięciem. 

11. Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Podane  dane  nie  będą  podlegały  profilowaniu,  ani  zautomatyzowanemu  podejmowaniu
decyzji. Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

13. Jeśli  z jakiś powodów podane powyżej  dane dotyczące przetwarzania danych osobowych
okażą  się  niekompletne  lub  niewystarczające,  wszelkie  informacje  z  tego  zakresu  udzieli
Państwu  nasz  Inspektor  Ochrony Danych  lub  znajdziecie  je  Państwo  w ogólnej  klauzuli
informacyjnej na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku–Białej, zakładka
RODO. 
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