Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 40.
Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin
2019 przez Koniński Dom Kultury

Administrator danych, cele, podstawy prawne i retencja
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Koniński Dom
Kultury z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Pl. Niepodległości 1
(dalej: KDK).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
wysyłając e-mail na adres: j.andrzejewski@kdkkonin.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego
przeprowadzenia i rozliczenia 40. Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2019 zgodnie z obowiązującym
regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla celu
określonego
w
pkt.
3
jest
art. 6, ust. 1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych
osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.
5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak
np. faktur i rachunków w których zostaną zawarte informacje
mogące być danymi osobowymi, administrator danych (KDK) będzie
musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów
nadzorczych/kontrolnych w tym zobowiązania podatkowe na
gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest art.
6, ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
(przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ogółem
przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz
wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi przepisami.
6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do
odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym
dostawcom
rozwiązań
technologicznych
(dostawcy
usług
teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom
usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych
świadczących usługi dla KDK.

7. Dane osobowe zebrane na potrzeby:
a) realizacji umowy będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania
b) rachunkowości
oraz
ze
względów
podatkowych,
będą
przetwarzane tak długo jak KDK będzie do tego zobligowany
przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5
lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
c) obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą
przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie
obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje
każdemu kto swoje dane ujawnił prawo dostępu do treści danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych osobowych (przetwarzanych na
podstawie umowy). W tym celu rekomendujemy kontakt
telefoniczny, drogą elektroniczną (wysyłając e-mail) lub kontakt
bezpośrednio w siedzibie administratora danych.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych
narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*
masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na bazie
obowiązujących przepisów jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek
konieczne, w celu realizacji przez administratora danych
przedmiotowej usługi i tym samym możliwości Twojego
uczestnictwa w 40. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca Konin 2019.
11.
Przetwarzanie danych
osobowych
nie wiąże się
automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

z

12.
Koniński Dom Kultury realizując zasadę transparentności
udostępnia na stronach internetowych które administruje, politykę
ochrony i dostępu do danych osobowych. Ponadto ten sam
dokument znajduje się w siedzibie administratora danych i jest
dostępny dla każdej zainteresowanej osoby, która wniesie o jego
udostępnienie.

*Rozporządzenie 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

