
Klauzula informacyjna dla uczestnika
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Sarnakach

(dalej: „Administrator”), z siedzibą: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teatralna 1, 08-220 Sarnaki lub
drogą mailową pod adresem: goksarnaki@o2.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są  przetwarzane na podstawie 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”).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przyjmowania  zgłoszeń,  przeprowadzenia  oraz  rozstrzygnięcia  XXXVII  Konkursu

Recytatorskiego Dla Dzieci Im. Kornela Makuszyńskiego przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit.
b RODO,

b) publikacji wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora oraz portalach
społecznościowych- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów

prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców
usług  teleinformatycznych,  Facebooka,  YouTube,  Łosickiego  Domu  Kultury z  siedzibą  przy ul.
Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.
3 lat od zakończenia przeglądu na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO; 

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja,  …………………..………………………………………………………wyrażam  zgodę  na
nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i  rozpowszechnianie nagrań video z wizerunkiem mojego dziecka
……………………………………………………………………………..  (imię  i  nazwisko  dziecka),
wykonanych podczas organizacji, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia XXXVII Konkursu Recytatorskiego
Dla Dzieci Im. Kornela Makuszyńskiego i publikację wizerunku na stronach internetowych oraz mediach
społecznościowych.

……………………………………… ……………………………………….
           /Miejscowość, data/ CZYTELNY /podpis rodzica/opiekuna prawnego /

                                                          
*skreślić niewłaściwe 


