Oświadczenie
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z Ogólnopolskim
Festiwalem Studencka Wiosna Teatralna, zgodnie z Rozporządzeniem 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), dalej „RODO”, oraz
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w sprawach związanych z Ogólnopolskim Festiwalem
Studencka Wiosna Teatralna, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1231 ze zmianami).
□ Wyrażam zgodę na publikację w formie katalogu moich danych osobowych w tym wizerunku na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych ACKiM UMCS Chatka Żaka.
………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Studencka
Wiosna Teatralna
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(dalej: UMCS) z siedzibą przy Pl. M. Curie -Skłodowskiej 5. 20 -031 Lublin, przetwarzający te dane w związku z
Ogólnopolskim Festiwalem Studencka Wiosna Teatralna (dalej: Festiwal) informuje, że dane zgromadzone w
związku z Festiwalem będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i promocji Festiwalu.
2. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celu przetwarzania. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zobowiązań, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”. Dodatkowo dane osobowe uczestników Festiwalu (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu) będą przetwarzane w celu informowania oraz kontaktowania się z Uczestnikami na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
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3. Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz – w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży,
ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z UMCS w zakresie realizacji
Festiwalu oraz uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą również
podlegały profilowaniu.
4. Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie trwania Festiwalu, a po tym czasie dla celów promocyjnych
i archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować
się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Zapoznałe/am się z informacją,
dnia ………........................................
……………………………………………………………………………….. (czytelny podpis)
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