Deklaracja udziału w konkursie

..................................................................................................
organizowanym w GOK w sezonie kulturalnym ...................
Deklaruję mój udział w wymienionym powyżej konkursie organizowanym przez GOK i
oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.

Imię i nazwisko .................. ………………………………………………………………………
Telefon…………………………….................... E-mail …………………………………………
Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie mnie podczas wręczania nagród konkursowych .
Wyrażenie dobrowolnej zgody sprawi, że będziemy mogli wykorzystywać i używać Pana/Pani
wizerunku w celach promocyjnych GOK.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na podawanie wyników (mojego imienia i nazwiska) z konkursu, do publicznej
informacji m.in. na naszej stronie internetowej.
Wyrażenie dobrowolnej zgody sprawi, że będziemy mogli podać wyniki w celach promocyjnych
osiągnieć laureata konkursu.
TAK

NIE

Szanowni Państwo,
W Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach przetwarzane są dane osobowe zgodnie z RODO (rozporządzenie
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)
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach, z siedzibą w Sarnakach przy ul. Teatralnej 1 (kod pocztowy: 08-220), tel. 83
359 91 04
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod-goksarnaki@o2.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań
statutowych Gminnego Ośrodka Kultury, w tym w celu :
a) wywiązania się z umowy i rozliczenia z przeprowadzenia wszelkiego rodzaju konkursów, olimpiad, warsztatów,
zajęć i spotkań autorskich przez Gminny Ośrodek Kultury;

b) marketingu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
w Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przysługuje Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
c)prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i
zgodnie z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnakach
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych- od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który
zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)..
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczę, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć pisząc na adres
administratora lub pisząc elektronicznie na adres mailowy: iod-goksarnaki@o2.pl . We wniosku prosimy napisać, czego
od nas Pan/Pani żąda (np. „Żądam dostępu do …”) oraz prosimy podać dane, na podstawie których będziemy mogli
Państwa zidentyfikować.

…………………………………….
Podpis uczestnika

