Klauzula RODO
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

……………………………………………………………………………………

(tj. imię i nazwisko, wizerunek) w związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Akcja Dożynki”
wyrażam zgodę na publikacje informacji z przebiegu konkursu tj.: na robienie zdjęć i ich udostępnienie na
stronach internetowych oraz w prasie wraz z podanie imienia i nazwiska, udostępnianie prac konkursowych.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną.
Wola Krzysztoporska ……………...2022 r.

…..………………………………
podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zwanych dalej „AD", jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztoporskiej
ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771 22 65 750
REGON 590606984
tel. 44 616 3185 e-mail gok@gok-wola.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Szenbek mail: iod@bodo24.pl
3. Dane osobowe w ramach konkursu fotograficznego „Akcja Dożynki”
odbywającego się w dniach 08.07 – 31.07.2022 r. online, przetwarzane są w celu
organizacji konkursu.
4. Kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu: imię, nazwisko, wizerunek.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby odwiedzające strony internetowe oraz
czytające prasę.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie zgody.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do żądania przeniesienia danych.
7. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku 2022 r.

………………………………………………
Imię i nazwisko, podpis

