ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………..….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………...……………………………………………………………………...………….
Numer telefonu …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………….
NIE

TAK

□

□

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, na potrzeby Domu
Kultury w Zelowie.
Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74, 97-425
Zelów.
Inspektorem ochrony danych w Domu Kultury w Zelowie jest Mariusz Pelian, e-mail: dkzelow@wp.pl,
tel. 44 634 10 98.
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119, s.1).
Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie przez Pana/i wycofana.
Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych na
bieżącym formularzu.

TAK

NIE

□

□

TAK

NIE

□

□

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Dom Kultury mojego wizerunku / wizerunku mojego
dziecka* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami) oraz na rozpowszechnianie, publikowanie,
także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkania, w szczególności w mediach
elektronicznych, w tym na stronach internetowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Dom Kultury mojego wizerunku / wizerunku mojego
dziecka* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami) w prasie, kronice, broszurach, ulotkach,
gazetkach.

TAK

NIE

□

□

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Dom Kultury mojego wizerunku / wizerunku mojego
dziecka* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami) w telewizji.

Oświadczam również, że:
1. Zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym momencie, aczkolwiek wycofanie
zgody wiąże się z zaprzestaniem publikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
3. Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

.......................................................................................................

miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

…………………………..……………..………………………………………..………….

czytelny podpis uczestnika
lub rodzica / opiekuna prawnego*

