Załącznik nr 5 do umowy
o współadministrowanie
z dn. 11.01.2019 r.
Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom
danych
Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień następującej postaci:
Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:
Zespołem Szkół Muzycznych w Wieliczce z siedzibą przy ul. Rynek Górny 6, NIP 6832101565, REGON
380809282, który reprezentuje Izabela Szota – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, zwana
dalej „Współadministratorem 1”
a
Towarzystwem Muzyczno-Artystycznym Sfogato z siedzibą: ul. Lea 173/12, 30-133 Kraków, NIP
6772352280 REGON 121410543, którą reprezentuje Marta Polańska - Prezes Zarządu, zwane odrębnie
„Współadministratorem 2”
została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi zebranymi na potrzeby konkursu.
Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza dane osobowe Pana/i lub Pana/i dziecka
w uzgodnionym zakresie.
Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:
a) związane z realizacją konkursu oraz udokumentowaniem jego przebiegu przetwarzanie danych
osobowych uczestników, organizatorów, współorganizatorów oraz członków Jury konkursu zgodnie
z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą
u współadministratorów
b) związane z obsługą zgłoszeń uczestników konkursów przetwarzanie danych osobowych zawartych w
kartach zgłoszeń
c) realizację praw podmiotu danych.
d) zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach
ochrony danych osobowych;
e) dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.
Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:
a) zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
b) związane z obsługą zgłoszeń uczestników konkursów przetwarzanie danych osobowych zawartych
w kartach zgłoszeń
c) związane z realizacją konkursu oraz udokumentowaniem jego przebiegu przetwarzanie danych
osobowych uczestników, organizatorów, współorganizatorów oraz członków Jury konkursu zgodnie
z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą
u współadministratorów

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec
Pana/Pani, tak za samo, za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie zebranych danych osobowych.
Swoje prawa związane z danymi osobowymi Pana/i lun Pan/i dziecka może Pan/Pani zrealizować
osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw,
wyznaczyliśmy punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego Współadministratora — Zespół Szkół
Muzycznych w Wieliczce email: iod@synergiaconsulting.pl , tel: 500-610-605
Niezależnie od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa
wobec każdego ze Współadministratorów ( w takim przypadku, każdy ze Współadministratorów, we
własnym zakresie przekaże Pana/Pani żądanie do właściwego podmiotu).
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