
Załącznik nr 1 

 

………………..……… 

Imię i nazwisko ucznia 

 

………………..……… 
Nazwa szkoły uczestnika FMFT 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej „RODO”) II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Krakowie informuje, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie z siedzibą                              

przy ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków, zwane dalej Organizatorem,  

reprezentowane przez dyrektora szkoły. 

2.II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie 

wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków. 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, reklamy 

i promocji Festiwalu Małych Form Teatralnych na podstawie pisemnej zgody 

przesłanej Organizatorowi drogą elektroniczną.  

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

warunkiem koniecznym uczestnictwa w Festiwalu. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości wystąpienia podczas Festiwalu. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej                           

i w mediach społecznościowych Festiwalu celem ogłoszenia listy uczestników                   

i laureatów Festiwalu. 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia danej 

edycji Festiwalu, a następnie w celach archiwizacyjnych lub promocyjnych 

Festiwalu do czasu odwołania zgody. 

7.Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści 

swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych 

ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla 

wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach 

określonych w RODO. 

8.Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody                                    

na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: 

fmftkrakow@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres II Liceum Ogólnokształcące 

im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9, 31-136 Kraków. 

mailto:fmftkrakow@gmail.com


Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie 

usunięcie nagrania występu danej osoby zarejestrowanego w czasie Festiwalu                   

oraz zniszczenie formularzy rejestracyjnych, które dotyczą osoby wycofującej zgody                                               

na przetwarzanie danych osobowych. 

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 

10.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe 

informacje. 

 

………………………………………………………………… 

miejscowość, data,  

………………………………………………………………… 

czytelny podpis pełnoletniego ucznia  

lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku niepełnoletniego ucznia) 

 

 

 

  

 

  

 

 


