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Informacja na temat przetwarzania danych Kandydatów i Uczestników XIII Ogólnopolskiego 

Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych organizowanego przez Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina. 

Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz dokumentacji 

dotyczącej przebiegu XIII Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych 

(dalej: Konkurs), jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 

2 (dalej UMFC). 

Administrator danych informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@chopin.edu.pl. 

2. Państwa dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu zakwalifikowania 

do Konkursu, w przypadku osób zakwalifikowanych – dalszego w nim udziału na zasadach 

określonych w Regulaminie Konkursu natomiast laureatów dodatkowo będą przetwarzane w celu 

rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody. Celem przetwarzania danych jest 

umożliwienie Państwu udziału w Konkursie, kontaktu z Państwem, realizacji Konkursu, 

dokumentowania jego przebiegu, czynności związane z przyznaniem nagród, a następnie 

archiwizacja wytworzonej dokumentacji (art. 6 ust.1 lit a, c, e i f RODO w związku z przepisami 

podatkowymi i archiwizacyjnymi). Podanie danych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz 

wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznej i prawidłowej 

organizacji i przebiegu Konkursu.  

3.  Dane w zakresie wizerunku osób biorących udział w Konkursie w postaci zdjęć lub filmów będą 

przetwarzane jedynie w celach promocyjnych Konkursu i zostaną opublikowane na stronie Konkursu 

oraz stronie internetowej i na stronach portali społecznościowych UMFC, a także pozostaną w 

dokumentacji tradycyjnej UMFC. 
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4. Państwa dane będą przetwarzane przez Członków Rady Programowej Konkursu, Jury oraz 

przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych w procesy związane z realizacją 

Konkursu. Dane w postaci wizerunku a także imion i nazwisk uczestników Konkursu oraz kraju ich 

pochodzenia i kraju, w którym uczęszczają na studia będą publikowane na stronie internetowej 

Konkursu.  

5. Dane będą przetwarzane przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji dotyczącej 

realizacji i przebiegu Konkursu. 

6. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Skorzystanie z 

prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Państwu dalszy udział w 

Konkursie i nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem.  

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa 

przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 

osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail 

okzkid@chopin.edu.pl 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.  

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, 

natomiast w przypadku wyrażonej zgody na opublikowanie wizerunku dostęp do danych będą mieli 

użytkownicy sieci Internet. 
 
 


