
VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
NA BUDOWĘ LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
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, 
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 

w Szydłowcu, dane kontaktowe: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,  
ul. Kąpielowa 8, 26–500 Szydłowiec, tel. 48 617 17 89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@czi24.pl 
3. Dane osobowe uczestnika ww. konkursu:

– będą przetwarzane w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy, za którą uważa się 
regulamin konkursu „VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA BUDOWĘ LUDOWYCH INSTRUMENTÓW 
MUZYCZNYCH”, w celu przeprowadzenia konkursu, przyznania, wręczenia dyplomów oraz nagród 
wygranym i upublicznienia informacji o wynikach konkursu;

– mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji zawartych 
w uzasadnieniu formularza zgłoszeniowego np. na stronie internetowej  Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych www.muzeuminstrumentow.pl, Samorządu Województwa 
Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz), w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach, 
katalogu wystawy, promujących ww. konkurs oraz być udostępnione podmiotom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa;

– będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;
– nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej.
4. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
5. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
6. Wykonawca jest zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia powyższej 

Umowy.
7. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora konkursu w celu realizacji Umowy. 

           ________________                                             ______________________________
 miejscowość i data    podpis Uczestnika / Uczestników konkursu



VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
NA BUDOWĘ LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)                 
na potrzeby konkursu „VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA BUDOWĘ LUDOWYCH INSTRUMENTÓW 
MUZYCZNYCH” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U z 2021 r. poz. 1062 t.j.) na zasadach opisanych w regulaminie konkursu. 

           ________________                                             ______________________________
 miejscowość i data    podpis Uczestnika / Uczestników konkursu


