
OŚWIADCZENIE STOSOWANIA RODO 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 
danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Akademia Wizażystyki Maestro Monika 
Misiak-Tabaczyńska z siedzibą w Poznaniu, ul. Ozimina 24. 
2. Kontakt z Akademią Wizażystyki Maestro jest możliwy: za pomocą e-maila: mistrzostwa@awm.pl, 
za pomocą telefonu: +48 690 91 00 91, drogą pocztową: Akademia Wizażystyki Maestro Monika 
Misiak-Tabaczyńska, 61-664 Poznań, ul. Ozimina 24. 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Akademia Wizażystyki Maestro Monika Misiak-
Tabaczyńska w celach związanych z realizacją Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show by Olaf 
Tabaczyński. 
4. Podstawą prawną przetwarzania podanych Pani danych osobowych jest zawarta w zgłoszeniu  do 
Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show by Olaf Tabaczyński oraz konieczność wykonania 
powyższego wydarzenia, w tym prawidłowego w zakresie wydania odpowiednich dokumentów, 
certyfikatów, dyplomów oraz wypełnienia obowiązku prawnego w związku z obowiązkami 
rachunkowymi i wystawianiem faktur. 
5. Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 
- Pani dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. w celach 
księgowych a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych w mocy obowiązującego prawa np. 
sądom lub organom ścigania. 
6. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show by 
Olaf Tabaczyński, zaś po zakończeniu dane te będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o 
rachunkowości i ordynacji podatkowej oraz niezbędny do realizacji obowiązków celów ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Akademii Wizażystyki 
Maestro Monika Misiak-Tabaczyńska w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
7. Przysługuje Pani prawo żądania od Akademii Wizażystyki Maestro Monika Misiak-Tabaczyńska 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak 
również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 
Wobec Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału 
człowieka), w tym Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych.  
9.Wniosek o usunięcie danych będzie skutkował niemożnością wykonania postanowień Mistrzostw 
Polski Make-Up Talent Show by Olaf Tabaczyński.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych 
podanych w zgłoszeniu do Mistrzostw Polski Make-Up Talent Show by Olaf Tabaczyński, tj. 
Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu. 

 

……………………………………………………. 
Miejscowość, data 

……......................................................................... 
Imię, nazwisko 


