
Formularz zgłoszeniowy - Warsztaty „Huta Jazzu” 30.09 - 2.10.2022 r.

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Miasto
zamieszkania

Nazwa i adres
szkoły

Instrument lub
instrumenty

Adres mailowy

Telefon

Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
prawnego*

………………………………………………...………………
data i podpis kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego

*dotyczy kandydatów niepełnoletnich, tj. którzy nie ukończyli 16. r.ż.

Klauzula informacyjna
dla Uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

warsztatów HUTA JAZZU w Krakowie w dniach 30.09.-2.10. 2022 r.

Na podstawie art. 13 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 95/96/WE (Dz. Urz.
UE L 2016, Nr 119, z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest
Stowarzyszenie Huta Jazzu z siedzibą w Krakowie (ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 6/1, 31-619 Kraków);
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2) Administrator posiada inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować listownie na adres
Huta JAzzu, (ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 6/1, 31-619 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
iod@hutajazzu.pl.

3) Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na
podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody, wyrażonej przez rodzica lub opiekuna prawnego
uczestnika, jeżeli w dniu zgłoszenia nie ma ukończonych 16 lat;



art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (archiwizowanie dokumentów);

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli do obrony lub dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora

4) Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych,
zawarte w formularzu zgłoszeniowym: imię, nazwisko, data urodzenia, miasto zamieszkania, nazwa i adres
szkoły muzycznej, instrument/-y, adres e-mail, telefon, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
wizerunek.
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
6) Dane osobowe Uczestników będą udostępniane tylko uprawnionym podmiotom
i organom, a także współorganizatorowi warsztatów – Młodzieżowemu Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w
Krakowie.
7) Dane osobowe wizerunkowe Uczestników będą przetwarzane również w celu budowania
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach. Odbiorcami wizerunku Uczestników będą osoby korzystające
z informacji zamieszczonych m.in. na stronach internetowych organizatorów oraz w mediach
społecznościowych.
8) Uczestnicy i ich rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny Uczestnika) ma prawo wycofać
zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika (e-mail: iod@hutajazzu.pl).
10) Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11) Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji projektu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o archiwizacji
dokumentów.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

wizerunkowych mojego dziecka ……………………………………………………………………………………

w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach oraz

na jego udział w warsztatach HUTA JAZZU w Krakowie w dniach 30.09.-2.10.2022 r.

.………………………………………………..
(czytelny podpis)
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