KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ARTYSTYCZNYM PROJEKCIE FOTOGRACICZNYM
„KAMIENNOGÓRZANKI”
ORGANIZOWANYM PRZEZ CENTRUM KULTURY W KAMIENNEJ GÓRZE
Z OKAZJI DNIA KOBIET

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/

Nr telefonu …………………………………………… adres, e-mail………………………………………………………………………
Zgłaszam chęd udziału w projekcie pn. „KAMIENNOGÓRZANKI” organizowanym przez Centrum
Kultury w Kamiennej Górze.
…………………………………………………………….
/podpis/

Na podstawie art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, danych osobowych mojego dziecka, w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu
poczty elektronicznej.
…………………………………………………………….
/podpis/

Na podstawie art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 81 ust. 1
ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze

zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, wizerunku mojego
dziecka, zarejestrowanego podczas uczestnictwa w projekcie „KAMIENNOGÓRZANKI”.
Powyższa zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęd na stronie internetowej Centrum Kultury i
mediach społecznościowych typu Facebook – fanpage Centrum Kultury, w celu promowania
działalności Centrum Kultury, lokalnych mediach oraz w planowanym kalendarzu, który
zostanie wydany na rok 2021/2022.
…………………………………………………………….
/podpis/

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………………….
/podpis/

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem projektu „KAMIENNOGÓRZANKI” oraz
akceptuje zapisy w nim zawarte.
…………………………………………………………….
/podpis/

Klauzula informacyjna
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
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani
danych osobowy.
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Kamiennej Górze z siedzibą w Kamiennej Górze (58400) przy ul. Tadeusza Kościuszki 4;
Z Administratorem danych można się skontaktowad poprze e-mail iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktowad poprzez e-mail
iod@kamiennagora.pl
lub
pisemnie
na
adres
siedziby
Administratora.
Do IOD należy kierowad wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani danych osobowych przez administratora,
w tym realizacji Pani praw wynikających z RODO.

4. Celem przetwarzania Pani danych osobowych jest realizacja projektu pn. „Kamiennogórzanki”. Pani dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679;

5. Odbiorcami Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych, Administrator może również udostępnid Pana/i dane osobowe podmiotom świadczących usługi na
rzecz administratora na podstawie stosownych umów. Administrator może umieścid Pana/i dane, na stronie
internetowej oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez administratora, na podstawie zgody.

6. Pani dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
7.

Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia
celu na jaki zostały zebrane, oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
8. Posiada Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia swoich
danych;
9. Posiada Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem
przetwarzania, którego dokonano a podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu na niezgodne z RODO przetwarzanie danych
osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
11. Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją nie podania danych będzie
brak możliwości uczestnictwa w projekcie pn. „KAMIENNOGÓRZANKI”;
12. Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

…………………………………………………………….
/podpis/

