
 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679) 

W związku ze zgłoszeniem się na 5. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Aktorskiej przyjmuję do 

wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych, z siedzibą przy ul. 

3-go Maja 10, 33-100 Tarnów, KRS 0000019321, NIP: 993-01-43-968. Z Administratorem można 

skontaktowad się poprzez e-mail: oppa.tarnow@gmail.com 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa w art. 6 ust 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) - dane 

osobowe są niezbędne do realizacji zadania publicznego „5.Ogólnopolski Przegląd Piosenki 

Aktorskiej”. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „5.Ogólnopolski Przegląd 

Piosenki Aktorskiej”, w tym do sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 5.Ogólnopolskim Przeglądzie 

Piosenki Aktorskiej, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 

w Przeglądzie. 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do 01. 01. 2025 r. ze względu na zobowiązania 

prawne Administratora. Po tym czasie dane zostaną zniszczone, za wyjątkiem: imion i nazwisk 

uczestników II etapu Przeglądu ( w tym laureatów) oraz miejscowości, z których pochodzą (dane 

nadal będą dostępne na stronie internetowej, fanpage Przeglądu na Facebooku i będą 

przetwarzane na potrzeby promocji kolejnych edycji Przeglądu); adresu email (będzie 

wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych edycjach Przeglądu). 

8. Odbiorcami moich danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące 

na rzecz Administratora usługi, w tym biuro rachunkowe, media. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

10. Mam prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli moje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

               

 

…………………………………………………………………….      …………………………………………………………………….      

(miejscowośd, data i czytelny podpis uczestnika)             (miejscowośd, data i czytelny podpis 
rodzica/opiekuna -dotyczy osób  niepełnoletnich)  
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