Informacja w sprawie danych osobowych

Załącznik do Regulaminu

Międzynarodowego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych
„FrankoFilm”
(dalej „Festiwal”)
Organizator Międzynarodowego Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych
„FrankoFilm” , zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. - RODO ( Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)- informuje, że :
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od osób zgłaszających udział w Festiwalu,
uczestników i zwycięzców jest organizator Festiwalu –
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „ARTOWNIA”
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 46D/9, wpisane do rejestru
Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000382758, NIP 9730996838.
2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod
adresem e-mail biuro@frankofilm.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do
korespondencji
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - RODO).
4. Dane uczestników Festiwalu i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia Festiwalu, w celach podatkowych ( dotyczy zwycięzców jeśli obowiązek
podatkowy powstanie), a także w celach marketingowych związanych z działalnością
Stowarzyszenia.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Festiwalu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, a w zakresie przetwarzania w celach marketingowych prawnie
uzasadniony interes realizowany przez administratora danych
6. Osobom, które podają dane osobowe w związku z Festiwalem przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
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c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Organizator będzie zbierał od osób zgłaszających udział w Festiwalu następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu kontaktowego,
Organizator będzie zbierał ponadto od osób nagrodzonych podczas Festiwalu następujące
dane:
a) adres do korespondencji ( wysyłki nagrody),
b) prawidłowy identyfikator podatkowy ( NIP lub PESEL),
c) data urodzenia,
e) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
f) numer konta ( do przekazania nagrody pieniężnej ).
Uczestnicy Festiwalu zezwalają na wykorzystanie imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane osobowe osób uczestniczących w Festiwalu nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane osób uczestniczących w Festiwalu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa i będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych.

