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Załącznik informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych  

w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa  

w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na Koncertową Orkiestrę Dętą 

 Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020 

 

1. Zgodnie z zapisami 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 z dn. 4 maja 2016 r., dalej RODO, Organizatorzy 

informują, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warsaw Wind Music, 

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.  

b) Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych Uczestników, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iodo@warsawwindmusic.pl. 

c) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. 

d) Kategorie danych osobowych obejmują m.in.: 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania/zameldowania, 

 numer telefonu, 

 adres e-mail,  

 kraj pochodzenia,  

a w przypadku odebrania nagrody finansowej za I miejsce dla uczestników Kategorii II (polskiej): 

 danych do wykonania przelewu,  

 nr konta bankowego 

 danych w celu odprowadzenia zaliczki na podatek z tytułu wygranej (art. 21 ust. 1 pkt 

68 ustawy o PIT).  

e) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

którym jest: 

 umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

 umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

 opublikowanie informacji o laureatach, 

 archiwizację dokumentów. 

a) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

b) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

mailto:iodo@warsawwindmusic.pl
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/ustawa-pit/
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c) Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora. 

d) Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 

fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

e) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań Konkursu. 

f) Dane Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

g) Uczestnicy posiadają 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. 

h) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO (Biuro Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

i) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane 

dotyczą. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu

 

 

…..........................................................  

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

 

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Warsaw Wind Music oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

moich danych osobowych w celach uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim  

na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020.  

 

Wyrażenie woli jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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, 

dalej: RODO). Potwierdzam otrzymanie Regulaminu z klauzulą informacyjną (Rozdział X RODO) zgodnie art. 13 ust. 1 

i ust. 2 RODO od Administratora Danych Osobowych, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.  

 

….................................................................  

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 


