
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.
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 nr 119) oraz Ustawa z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2002  poz. 880 z późn.
zmianami)

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka   jest:  Pińczowskie  Samorządowe 
Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A;

2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury  wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym 
można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie 
organizowanym przez Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowe oraz dziecka  będą  osoby upoważnione - pracownicy PSCK, 
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  nie będą  przekazywane podmiotom trzecim.
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej określonych celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych 
osobowych Pani/Pana lub dziecka  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 
udziału w konkursie.

10. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach)
o wynikach konkursu.

11. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w celach 
innych niż cel, dla którego je zebrano. 
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