W związku z obowiązywaniem 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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznani u, ul. Prusa 3,
60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochr ony
Danych Osobowych pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a.
przeprowadzenia i realizacji wystaw, szkoleń i konkursów w ramach „Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdż ałki”, w
tym opublikowania informacji o uczestnikach szkoleń, autorach wystaw i laureatach konkursów zwanych dalej „uczestnikami” – na podstawie
wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b.
dane laureatów będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków
podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c.
archiwizacji zdjęć w bazie zdjęć dokumentującej życie Wielkopolski, prowadzonej przez Administratora - na podstawie wyrażonej zgody,
tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu niezbędnym dla wykonywania przez organizatora uprawnień wynikających z
udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w
uzasadnionych przypadkach zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie i nstrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Niektóre dane
zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski w związku z udzielona przez uczestników konkursu lice ncją.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięci a, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznan ia, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnoś ć z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany
przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia s kargi do
organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w imprezach festiwalu w charakterze
uczestników. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w
imprezach Festiwalu. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest konieczne do przyznania i wypłaty nagrody (dotyczy laureatów konkursów).
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wypłatę nagrody.

