Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Dane osobowe zebrane przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach „Script Wars – Mazowieckiego
Konkursu Scenariuszowego 2020” będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanego dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu - Mazowiecki Instytut Kultury
z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr RIK 34/12, NIP 525-000-59-00,
REGON 146115201 (zwany dalej „Administratorem”).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować
w sprawie przetwarzania danych osobowych: pisemnie na adres Administratora, poprzez e-mail:
iod@mik.waw.pl.
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych osób fizycznych
(zgłaszających - autorów scenariusza, producentów filmów oraz osób uprawnionych z tytułu umów
o nabycie praw autorskich): imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer
telefonu i adres e-mail, numer PESEL, numer NIP, numer rachunku bankowego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu Script
Wars - Mazowiecki Konkurs Scenariuszowy 2020.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - w celu wykonania umowy (konkursu), której stroną jest osoba, której
dane dotyczą - w przypadku danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, numer NIP;
2) art. 6 ust. 1 lit a) RODO - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - w przypadku
pozostałych danych osobowych.
3) art. 6 ust. 1 lit f) RODO – jako prawnie uzasadniony interes administratora danych w związku z
obowiązkiem archiwizacyjnym oraz ochroną roszczeń
7. Odbiorcami danych osobowych będą: organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością
Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i usługi prawne
oraz usługi doręczania przesyłek i usługi archiwizacji, członkowie Komisji Selekcyjnej oraz członkowie
Jury Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń związanych
z konkursem oraz do zakończenia okresu archiwizacji dokumentów wymaganego przez obowiązujące
przepisy.

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a w
przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
11. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości udziału w Konkursie.
13. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym
o profilowaniu.

