ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu do
konkursu na stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz
załączonych do zgłoszenia dokumentów, w tym zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyżej wskazanego konkursu i nawiązania ewentualnej
współpracy oraz jej dalszego prowadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zmianami).
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną RODO.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku, dalej jako „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z
siedzibą w Gdyni (dalej jako „PFF”) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni z
siedzibą w Gdyni, Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia, KRS 0000233880, NIP 5862147548,
REGON 220055893.
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem
telefonu (58) 621 15 09 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy:
biuro@festiwalgdynia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przekazane w zgłoszeniu do konkursu na stanowisko Dyrektora
Artystycznego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (dalej jako: „Konkurs”) (według
wymogów ogłoszenia o Konkursie) przetwarzamy w celu przeprowadzenia Konkursu, aby
ocenić kwalifikacje pełnienia funkcji Dyrektora Artystycznego, na które aplikowano, ocenić
zdolności i umiejętności potrzebne sprawowania funkcji Dyrektora Artystycznego, w celu
ewentualnego nawiązania współpracy (zawarcia umowy) i jej dalszego prowadzenia, w celach
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

4. Pani/Pana dane osobowe przekazane w zgłoszeniu do Konkursu, są przetwarzane w oparciu o
przepisy prawa i ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO –
w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, w tym obowiązków
związanych z nawiązaniem współpracy i obowiązków związanych z dokumentacją akt
osobowych i świadczeniami zdrowotnymi i społecznymi; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie
danych niezbędnych do wykonania umowy; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie zgody na
przetwarzanie danych przekazanych w związku z nawiązaniem współpracy, takich jak
wizerunek / zdjęcie, dane kontaktowe prywatne (mail, telefon), możliwość wykorzystania
wizerunku, zdjęć w ramach mediów społecznościowych dotyczących działalności PFF; art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych
zebranych podczas Konkursu, jak też dane dotyczące zdrowia w przypadku nawiązania
stosunku pracy (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia
zakończenia Konkursu, a w przypadku nawiązania współpracy - do momentu ustania stosunku
zobowiązaniowego. Dane zgromadzone w drodze monitoringu komunikacji elektronicznej
przechowywane będą nie dłużej niż sześć miesięcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy
prawne przewidują dłuższe terminy przechowywania tych danych. Jeśli dane osobowe są
wykorzystywane w charakterze materiału dowodowego w sprawie cywilnej, administracyjnej
czy karnej, lub dane osobowe zostają przekazane dla organów ścigania przed końcem
odpowiedniej inspekcji, dochodzenia czy postępowania, lub w innych określonych ustawowo
przypadkach, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres czasu, który jest niezbędny
dla celów przetwarzania tych danych, i natychmiast niszczone gdy nie są już potrzebne.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z
powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres
PFF podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres
biuro@festiwalgdynia.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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