
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych zawierających umowy
cywilnoprawne (zwanych dalej WYKONAWCĄ) z Fundacją Inicjatyw Twórczych -
Targowisko Instrumentów (zwaną dalej FUNDACJĄ).

1. WYKONAWCA oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności
przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. WYKONAWCA wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust.
1 powyżej, zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko.

3. WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
wymienionych w Umowie, w celu realizacji Umowy oraz ich archiwizacji i
udokumentowania przez FUNDACJĘ wypłaconych wynagrodzeń.

4. WYKONAWCA wyraża zgodę na publikację materiałów multimedialnych
zawierających jego wizerunek, wypowiedzi i wykonania muzyczne na stronie
www.targowiskoinstrumentow.pl oraz www.facebook.com/targowiskoinstrumentow.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej:
RODO)

FUNDACJA informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Fundacją Inicjatyw
Twórczych „Targowisko Instrumentów” z siedzibą w Warszawie przy ul. Symfonii 1/31,
02-786 Warszawa.
b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji niniejszej Umowy, w tym realizacji zadań i obowiązków FUNDACJI na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUNDACJĘ lub
przez stronę trzecią polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony ewentualnych
roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
c) Dane osobowe udostępnione przez WYKONAWCĘ będą mogły być przekazywane
wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

http://www.targowiskoinstrumentow.pl
http://www.facebook.com/targowiskoinstrumentoworazna


d) Dane osobowe udostępnione przez  WYKONAWCĘ będą przetwarzane do momentu
ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
e) WYKONAWCY i każdej z osób, których dane osobowe zostały przez niego
udostępnione przysługuje prawo do żądania od FUNDACJI:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie

dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania
danych osobowych wymaganych przez FUNDACJĘ jest brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.
g) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
h) na WYKONAWCY spoczywa obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną FUNDACJI w związku z zawartą
umową przez WYKONAWCĘ, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art.14 ust. 5  RODO.
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