Obowiązek informacyjny [dla uczestników konkursu]
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą
w Krakowie informuje, że:
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON
121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum.
Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można
kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email:
iod@mocak.pl .
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka1, uzyskane w związku z przygotowaniem
i realizacją konkursu, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:
1. Przeprowadzenia i realizacji Konkursu, w ramach umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) zawartej przez
akceptację Regulaminu Konkursu (i związanego z tym przekazania Muzeum praw autorskich do
utworu/ów przesyłanych na konkurs),
2. Rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. Promowania działalności organizatora konkursu.
4. Prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania,
oraz obsługi i dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. Dokumentowania działalności Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Zakres przetwarzanych danych
Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy dane osobowe maksymalnie w zakresie: imię
i nazwisko uczestnika konkursu, nick w mediach społecznościowych, rok urodzenia uczestnika, imię
i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu, podpis opiekuna, adres korespondencyjny, dane
do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu opiekuna.
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Dotyczy sytuacji, w której przetwarzane są dane uczestnika konkursu będącego osobą
niepełnoletnią.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:
1) świadczące usługi udostępniania treści w Internecie, w szczególności portale społecznościowe, np.
Facebook, Instagram
2) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
3) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych
osobowych, których Administratorem jest Muzeum;
4) którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie
przechowywania;
5) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące),
a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
Informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie
obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Pani/a dane zostaną
przetransferowane przez serwery serwisu Facebook oraz Instagram w celu stworzenia kopii
zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. Informujemy również, że spółka
Facebook Inc., będąca właścicielem ww. serwisów, przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy
Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania
danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne
zapytania oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum
wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
W przypadku danych publikowanych przez Muzeum dane będą publikowane nie dłużej niż 12
miesięcy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
Realizacja praw osób, których dane dotyczą
Uczestnikowi Konkursu i jego opiekunowi przysługuje prawo do:






sprostowania (poprawienie) danych;
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich
nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
dostępu do danych (w tym o kopię danych);
przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami
określonymi w art. 20 RODO).

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email:
iod@mocak.pl pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum. Przed
realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie
dostosowany do danego żądania. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału
w Konkursie.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

