
Załącznik nr 4  
do Regulaminu Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska” 

w roku szkolnym 2020/2021 
  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 
(dalej: RODO), informuję, iż: 

Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator; 
Inspektor ochrony danych: 
Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
iod@rokzator.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora 
danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”. 
Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej „Wolna Polska” w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 
r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 
Prawnie uzasadniony interes: 
Nie dotyczy. 
Odbiorcy danych: 
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: Małopolski Kurator Oświaty, Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność”.  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
Okres przechowywania danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 
Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
Prawo cofnięcia zgody: 
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

mailto:iod@kuratorium.krakow.pl


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: 
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,  
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. 
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 
uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka/Pani/Panu (dotyczy pełnoletniego ucznia) udziałem  
w Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska” w roku szkolnym 2020/2021. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki nie posiada uprawnień do 
wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia 
dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie i nie będą profilowane. 


