
Informacja o przetwarzanych danych osobowych 
 
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy 
informacje spełniając obowiązek informacyjny. 
 
Kategorie przetwarzanych danych 
Przetwarzamy adres email, oraz dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie 
wprowadził w procesie zgłoszenia na festiwal/konkurs/warsztaty/inne wydarzenie lub w 
procesie otrzymania informacji o imprezie.  
Fotografie, audio i wideo nagrania z koncertów festiwalowych (oraz 
konkursów/warsztatów/innych wydarzeń) oraz przesłane przez uczestników.  
 
Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez użytkownika z praw 
wymienionych poniżej w akapicie "Prawa osoby, której dane dotyczą". 
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe są 
przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres 
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych 
i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.  
 
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu zorganizowania 
festiwalu/konkursu/warsztatów/innego wydarzenia, napisania sprawozdania, drukowania 
dyplomów i podziękowań.  
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika wyrażonej 
podczas zgłoszenia. 
Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje o 
festiwalach/konkursach/warsztatach/innych wydarzeń Fundacji "Fundacja Benefis". 
 
Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone 
przetwarzanie danych 
Dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które 
świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi 
statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. 
Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom i współorganizatorom, którzy wspomagają 
nas w procesach realizacji festiwali/konkursów/warsztatów/innych wydarzeń. 
Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach 
prawnie uzasadnionych. 
 
Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania 
ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
W razie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, udział w wydarzeniu nie 
będzie możliwy, a otrzymane dyplomy i podziękowania zostaną unieważnione. 
 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Fundacja Benefis": 
ul. Słowiańska 63/11A, Wolin 72-510 fundacja.benefis@gmail.com  
 


