
WYDARZENIE  organizowane przez Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie/ 

Gminną Bibliotekę Publiczną/Filie Biblioteczne

NAZWA WYDARZENIA:  ZIMOWY SPACER  KONDYCYJNY  FINAŁ

INFORMACJE DOTYCZACE UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko/Grupa/Zespół…………………………………………………………………………………………………..  

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)  (Dz.  Urz.  UE L 119 z
04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuje że:

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  Gminny  Ośrodek  Animacji  Kultury  i  Rekreacji  w  Szudziałowie
(zwany dalej GOAKiR) z siedzibą: ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo., reprezentowany przez Dyrektora;

2.We  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych  z
przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Agnieszką Sipko,
pod numerem tel: 85 722 14 06, przez e-mail: goakir.inspektorochronydanych@szudzialowo-gmina.pl lub listownie na adres
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji, ul. Szkolna 2, 16-113 Szudziałowo

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przeprowadzenia  wydarzenia
ZIMOWY SPACER  KONDYCYJNY FINAŁ 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

5. Na podstawie art.81 ust.1,  ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U.  z 2021, poz.1062 ze zm.) o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,  oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  utrwalanie  oraz  nieodpłatne,  wielokrotne  rozpowszechnianie  mojego
wizerunku/wizerunku  mojego  dziecka  poprzez:  publikowanie  w  mediach  społecznościowych  Facebook  GOAKiR  oraz
innych mediach  informacyjnych,  transmisje  online  przez  Internet,  publikacje  materiału  foto/wideo  z  podaniem mojego/
mojego dziecka imienia i nazwiska z w/w Projektu/Konkursu/Wydarzenia,  na kanale YouTube, w celach promocyjnych,
reklamowych lub edukacyjnych GOAKiR, oraz na materiałach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych wydawanych
w  formie  papierowej  przez  GOAKiR.  Jednocześnie  oświadczam,  że  w/w  materiały  foto/wideo  z  moim  udziałem  nie
naruszają moich/mojego dziecka dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, dotyczy
wszelkich  materiałów  foto/wideo  z  moim  udziałem/udziałem  mojego  dziecka  wykonanych  podczas  w/w
Projektu/Konkursu/Wydarzenia organizowanego przez GOAKiR.

6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  momentu  ustania  celu  przetwarzania  lub  przez  okres  wynikający  z
kategorii  archiwalnej  dokumentów,  w  których  ujęte  są  dane,  określonej  w  przepisach  wykonawczych  do  ustawy  o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
a)  na  podstawie  art.15  RODO  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania, 
b) na podstawie art.21 RODO wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
c)  cofnięcia  zgody na  przetwarzanie  danych,  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem

8.W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez
Administratora jest wykluczenie z Projektu/Konkursu/Wydarzenia.

…………………………………………. Data, podpis 
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