
Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operę Śląską w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/O/5/99, moich danych osobowych wskazanych 

w niniejszym oświadczeniu oraz w zakresie wizerunku i głosu, przekazanych w związku z moim 

udziałem w IV Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura dla celów 

marketingowych związanych z moim uczestnictwem w Konkursie. 

……………………………………………………………… 
podpis uczestnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operę Śląską w Bytomiu z siedzibą przy ul. Moniuszki 21-23, 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/O/5/99 moich danych osobowych wskazanych 

w niniejszym oświadczeniu w zakresie: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, obywatelstwa, 

reprezentowanego kraju, typu głosu, zdjęcia oraz biografii, przekazanych w związku z moim udziałem 

w IV Międzynarodowym Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura dla celów 

marketingowych związanych z moim uczestnictwem w Konkursie oraz promocją Opery Śląskiej 

w Bytomiu i promocją Konkursu. 

 
……………………………………………………………… 

podpis uczestnika 

 
1. W związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, spełniając 

prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Opera Śląska w Bytomiu z siedzibą 

przy ul. Moniuszki 21-23, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK/O/5/99, 

reprezentowana przez Dyrektora – Łukasza Goika. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu z siedzibą przy 

ul. Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom jest Pan Przemysław Wolski, e-mail: iodo@opera-slaska.pl 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona niniejszym oświadczeniem 

zgoda.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane od daty ich podania przez okres 2 lat; w przypadku 

przyznania nagród, dane osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych 

i marketingowych przez okres 5 lat, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich 

i praw pokrewnych. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz promocji 

IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie, a także prawo wglądu do danych osobowych oraz do ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia.  

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych 

do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie 

oraz wykonania nabytych przez Operę Śląską w Bytomiu praw do artystycznych wykonań.  

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 
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