
1. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

iż: 

1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor  Publicznej 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą , ul. Leśna 2 87-125 Osiek nad Wisłą 

tel. 56/678-65-30 , e-mail: kontakt@muzycznaosiek.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email:  inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

konkursu 

4) dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane do momentu 

rozstrzygnięcia konkursu 

6) 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, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

7) 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. 

9) dane nie będą Pani/Pana dziecka przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania. 

Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony obowiązek informacyjny 

dotyczący ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

..................................................... 

miejsce i data podpis 

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

 .................................................... 

miejsce i data podpis 
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