Regulamin konkursu FREE20
Konkurs FREE20 (dalej Konkurs) organizowany jest przez Estradę Rzeszowską,
samorządową instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 04, o numerze REGON 000279806 i numerze
identyfikacji podatkowej NIP 8130269058, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 24, w
ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury (dalej Organizator). Poprzez podanie danych w
niniejszym formularzu i kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" oświadczam, że zapoznałem się z
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zasadami
dotyczącymi niniejszego projektu.
Wyrażam zgodę na:
1. Uczestnicy konkursu, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 pkt a 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 (dalej: „RODO”), wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych pozyskanych w procesie przyznawania realizacji
konkursu i przyznawania stypendium.
2. Organizator, stosownie do treści art. 13 ust.1 RODO, podaje następującą informację:
2.1. Administratorem danych przetwarzanych w trakcie trwania konkursu (a także po jego
zakończeniu) jest Estrada Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie ul. Jagiellońska 24,
35- 025 Rzeszów.
2.2. Dane kontaktowe administratora danych: Estrada Rzeszowska z siedzibą w
Rzeszowie ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów.
2.3. Przekazane nam dane zostaną wykorzystane do:
2.3.1. procesu rekrutacji w konkursie oraz odbioru nagrody w przypadku zwycięstwa
– podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit.
a i b RODO,
2.3.2. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami - podstawą prawną
przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu
Zamawiającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2.4. Podanie danych Uczestnika Projektu zamieszczonych w dokumentacji związanej z
realizacją konkursu jest wymogiem ustawowym lub umownym, oraz warunkiem
zawarcia porozumienia o współpracy między Podmiotem Zgłaszającym a
Organizatorem.
2.5. Organizator będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania
niniejszej edycji Konkursu oraz w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony
przed roszczeniami.
2.6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
2.6.1. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora,
2.6.2. sprostowania (poprawiania) danych,
2.6.3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
2.6.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
2.7. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Uczestnik Konkursu może skorzystać,
zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Z tych
praw Uczestnik Konkursu może skorzystać składając pisemny wniosek.

