Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest 
Teatr Pinokio w Łodzi, ul. Kopernika 16, 90-503 Łódź, samorządowa instytucja
kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź (statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/888/12 z dnia 5 lipca
2012 r.), wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK UMŁ 18/94, REGON: 000279605, NIP: 724-000-15-92,
reprezentowany przez Dyrektora Konrada Dworakowskiego (dalej: „Teatr")
1.Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a)listownie: ul. Kopernika 16, 90-503 Łódź
b)e-mailowo: promocja@teatrpinokio.pl
c)telefonicznie: 42 636 59 88
2.Przekazane nam dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu i nie będą udostępniane podmiotom
komercyjnym w celach marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie następujących przepisów prawa:
●art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* w celu zapewnienia uczestnictwa w konkursie. W przypadku niepełnoletnich uczestników
takiej zgody udzielają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
●art. 6 ust. 1 lit. f) RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Teatr, obejmującego dochodzenie
ewentualnych roszczeń i obrony praw Teatru,
3.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające te dane na nasze zlecenie oraz organy administracji
publicznej uprawnione do uzyskania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń
związanych z organizacją konkursu oraz przez okres konieczny i niezbędny – w świetle przepisów prawa – dla
prawidłowego rozliczenia konkursu.
5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu
uczestnika konkursu następujące prawa:
a)prawo dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii,
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)prawo do przenoszenia danych,
f)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g)jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody –prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed
jej cofnięciem.
6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konieczne dla uczestnictwa w konkursie.
W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie zrealizowanie ww. celu.
7.Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO* informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych Pani/Pana dziecka. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO*, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny
związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

…………………………………………………..
Data i podpis

*RODO –rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

