ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA
IM. STANISŁAWA MONIUSZKI
zsm1st@wp.pl 03-775 Warszawa ul. Kawęczyńska 23/25 tel./fax. 22 619-04-64

Warszawa, dn. 16 października 2018 r.

INFORMACJA
30 października 2018 roku, o godz.10.00
odbędzie się w sali koncertowej naszej szkoły
XVIII Szkolny Konkurs Fortepianowy "Miniatura".
Młodzi pianiści zaprezentują się w dwóch utworach o zróżnicowanym charakterze,
z których jeden ma być autorstwa kompozytora polskiego.
Zmagania uczniów oceniać będą nauczyciele sekcji fortepianu.
Laureaci szkolnego konkursu będą reprezentować naszą szkołę
w XI Międzyszkolnym Konkursie "Miniatura Fortepianowa"
17 listopada 2018 roku.
Serdecznie zapraszam,
Hanna Pęcikiewicz - kierownik sekcji fortepianu

Realizując wymagania określone w 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 (dalej:
„RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem udziału
w konkursie pn. XVIII Szkolny Konkurs Fortepianowy „Miniatura” (dalej „Konkurs”)
jest Zespół Szkół Muzycznych I st. im. St. Moniuszki z siedzibą w Warszawie,
ul. Kawęczyńska 23/25, NIP: 113-268-60-41 (dalej: „Administrator” lub „Organizator
konkursu”).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika
można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
•
•

mailowo: zsm.moniuszko@gmail.com lub
listownie na adres korespondencyjny Administratora Zespół Szkół Muzycznych
I st. im. St. Moniuszki ul. Kawęczyńska 23/25, 03 – 775 Warszawa

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród oraz w celu opublikowania na stronie
internetowej Organizatora imienia i nazwiska oraz wizerunku Uczestnika.
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
ZSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie danych osobowych w postaci imienia i nazwisk
i klasy oraz publikację tych danych osobowych oraz wizerunku we wszelkich
materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia Konkursu, tj. od dnia zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie do końca
roku szkolnego, w którym Konkurs zorganizowano lub do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie w zależności od tego, który z terminów jest wcześniejszy, z tym, że
opublikowane na stronie internetowej Organizatora konkursu materiały promujące
Konkurs pozostaną na stronie do czasu wycofania zgody na ich publikację. Działania
przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym
w szczególności z RODO.
7. Uczestnik Konkursu ma 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.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301,
kancelaria@uodo.gov.pl.

