
Informacja Centrum Edukacji Artystycznej 
w związku z realizacją konkursów 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, 

informuję: 

1. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są: 

a) Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, ul. Szosa 

Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń 

reprezentowana przez dyrektora.  

Kontakt: tel. 56 612 24 13,  email: sekretariat@zsm.torun.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: rodo1@tcuw.torun.pl 

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie 

przygotowania  

i przeprowadzenia niniejszego konkursu. 

b) Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 

Warszawa, reprezentowane przez dyrektora. 

Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ 

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do 

zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa1 w 

tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora. 

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: 

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/  

2. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak 

niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

                                                           
1
 Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów 

dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm. 

mailto:sekretariat@cea.art.pl
https://cea-art.pl/pracownicy-cea/
https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/


4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w 
rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z 
którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu 
administratora. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, 
organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z 
prowadzonym postępowaniem. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym prawa o archiwizacji. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowej. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nie jest 

ograniczone spełnieniem przepisu prawa). 

10. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 


