OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie moich danych osobowych ……………………
…………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko), zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach
organizacji i promocji V Łosickiego Jarmarku wielkanocnego w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur.

………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w związku z organizacją V ŁOSICKIEGO JARMARKU
BOŻONARODZENIOWEGO jest Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 09.
W Łosickim Domu Kultury powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail:
Daniel Koguciuk, e-mail: inspektor@cbi24.pl numer telefonu 570-835-991).
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez
zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wizerunek Pani/Pana zostanie opublikowany na stronach
organizatora, partnerów projektu oraz partnerów medialnych, a także podawane do wiadomości
publicznej osobom zgromadzonym.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować odmową
uczestnictwa w Jarmarku.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu promocji czytelnictwa oraz zamieszczenia mojego wizerunku zgodnie z pkt. 6.
Wyrażam zgodę na publikację i publiczną prezentację nadesłanych przeze mnie utworów.

………………………………………………………………….
(czytelny podpis)

