
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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  (dalej  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych, „RODO”), Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że:

1) administratorem danych osobowych uczestników projektu: III Festiwal Tańca „Senior Dance” jest jego
organizator Wodzisławski UTW z siedzibą: ; 44-300 Wodzisław Sląski, ul.26 Marca 66 

2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej:
kontakt@wutw.pl lub pisemnie na adres administratora

3) dane osobowe uczestników programu są przetwarzane w celu:

    a  )umożliwienia  uczestnictwa  w  działaniach  realizowanych  w  ramach  III  Festiwalu
Tańca„ Senior Dance” w tym  rozliczenia zadania oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b)  wzięcia  udziału  w  działaniach  promocyjnych  III  Festiwalu  Tańca  „Senior  Dance”  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4) administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom.

5) dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w ramach
projektu: III Festiwal Tańca „Senior Dance” oraz po jego zakończeniu w celu rozliczenia zadania
oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,

6) uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  (przy  czym  żądanie  usunięcia  lub  ograniczenia
spowoduje  niemożność  realizacji  celów  podanych  w  pkt  3  lit.  a  powyżej),  a  także  do
przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

8) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9) w  sprawach  spornych  wnioskodawcy  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w działaniach promocyjnych projektu „III
Festiwal Senior Dance 2019” jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa
w  działaniach  realizowanych  w  ramach  projektu  III  Festiwal  Tańca  ”Senior  Dance”  jest
wymogiem umownym, umożliwiającym realizację zadania,

11) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (por.  pkt 3 lit.  b powyżej)
przysługuje  prawo  do  cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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