Karta zgłoszenia
28 Przegląd Filmów Alpinistycznych im.Wandy Rutkiewicz

Imię i nazwisko

Tytuł pracy

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie informuje, że nadesłane na przegląd dane osobowe
uczestników będą przetwarzane i przechowywane przez Muzeum tylko na czas trwania
przeglądu i do celów związanych z jego realizacją. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, dla potrzeb niezbędnych do organizacji przeglądu zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
Oświadczam, że jestem autorem filmu zgłoszonego do przeglądu i przenoszę majątkowe
prawa autorskie do filmu na rzecz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, nieodpłatnie i na
czas nieokreślony, w tym m.in. prawo do wykorzystania i reprodukowania go w celach
edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych oraz na wszystkich polach
eksploatacji.
Oświadczam, ze zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO (w załączeniu).
……………………………………..
Data i miejscowość

............................………………

Podpis uczestnika

Załącznik
Klauzula informacyjna RODO – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Zgodnie z 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) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, z
siedzibą: ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.;
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z
którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: muzsport@muzeumsportu.waw.pl;
Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna prawnego związane z udziałem w konkursie,
przetwarzane są na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;
Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym organ prowadzący Muzeum – Samorząd
Województwa Mazowieckiego, sponsorzy konkursu, w zakresie niezbędnym;
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w
punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo (z
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa) do:
- dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie
wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).
7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji
przewidzianych w przepisach prawa.

