
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Organizator informuje: 
1. Poniższe zapisy dotyczą danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją Projektu. 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) Dz.U.UE.L.2016.119.1, 
zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych 
podanych w zgłoszeniu do Projektu, w tym utrwalonego wizerunku zgłaszającego, są: 
1)  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego z siedzibą w Lusławicach -  32-

840 Zakliczyn, Lusławice 250; które wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się kontaktować pisemnie, za pomocą: poczty tradycyjnej na adres 32-840 
Zakliczyn, Lusławice 250 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@penderecki-
center.pl; 

2) Fundacja MyWay z siedzibą w Warszawie – 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42 , które 
wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą: poczty tradycyjnej na adres 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 42; 

3. Dane osobowe podane w zgłoszeniu (w tym wizerunek) będą udostępniane na nośnikach DS. 
w	przestrzeni Organizatora, zaś dane osobowe Uczestnika dodatkowo udostępniane mogą 
być w	materiałach drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej 
Organizatora. 

4. Organizator nie zamierza przekazywać danych podanych w zgłoszeniu (w tym wizerunku) do 
państw trzecich, 

5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres istnienia praw i roszczeń wynikających 
z	niniejszego oświadczenia oraz okres, w którym może mieć miejsce kontrola wykonania 
Projektu na podstawie przepisów prawa. Dane Osobowe będą przechowywane przez dłuższy 
okres niż wskazany w zdaniu poprzednim, jeżeli taki okres wynika z mających zastosowanie 
przepisów prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę 
Dane Osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody; 

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie. 
7. Każda osoba, której dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu, posiada prawo żądania 

od	Organizatora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

8. Każdej osobie, której dane zostały podane w zgłoszeniu, ma prawo do wniesienia skargi 
do	organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Każdej osobie, której dane zostały podane w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia pisemnego 
motywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną 
sytuację, jak również ma ona prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych 
w	innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu niż wskazania 
administratorowi danych. 

10. Podanie danych osobowych (w tym wizerunek) ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny  
do udziału w naborze oraz Projekcie.  

11. Dane osobowe nie będą służyły do wydania decyzji opartej na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, ani nie będą służyły do profilowania. 


