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Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
- DOM KULTURY W TUCHOWIE (DK) z siedzibą: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, w którego
imieniu działa Dyrektor Domu Kultury (w kwestii organizacyjnej festiwalu);
- Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju (PSR), ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,
tel. 14 652 44 04, e-mail: psr@interia.pl ( w kwestii dokumentacji finansowo-rozliczeniowej
festiwalu).
Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się kontaktować
poprzez e-mail: iod@tuchow.pl (DK) oraz firma.tomaszpilch@onet.pl (PSR) lub pisemnie na
adres siedziby Administratorów.
Z inspektorami ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia festiwalu, w tym
informacyjno-promocyjnym, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust.1 lit.
a RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora (art. 6 ust.1 lit. f RODO)
w kwestii dokumentacji finansowo-rozliczeniowej festiwalu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt 5 celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału
w festiwalu.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych
z Administratorami przetwarzają dane osobowe.
c) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – w ramach realizacji LSR
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich
danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych, przenoszenia swoich danych (jeżeli zostaną odpowiednie warunki zawarte
w RODO).
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich
państw trzecich z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronie funpage’ach na portalu
Facebook.com Admistratorów oraz Gminy Tuchów.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).
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