
KLAUZULA INFORMACYJNA  

FESTIWALU ,,W KRAINIE BAŚNIOWEJ PIOSENKI’’ 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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) informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników jest Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, 
ul. Kościuszki 9, 37-400 Nisko, e-mail: ncksokol@interia.pl , tel.: (15) 841 21 44; 

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora Danych Osobowych, tj. w Niżańskim Centrum 
Kultury „Sokół” w Nisku jest Pani Patrycja Żak, e-mail: iodo.nck@gmail.com  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Festiwalu „W krainie baśniowej piosenki” na 
podstawie art. 6 ust 1, lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

4) odbiorcą danych osobowych będą członkowie jury, a także podmioty, z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego 
rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.); 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia roku, w którym je 
pozyskano; 

7) każda osoba przekazująca dane w ramach Festiwalu posiada 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) każda osoba przekazująca dane w ramach Festiwalu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

9) podanie przez uczestnika danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem 
umownym/warunkiem zawarcia umowy), a ich niepodanie uniemożliwi udział w Festiwalu; 

10) przekazane administratorowi dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 
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