Załącznik do Regulaminu

XXII Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
,,O tort Baby Jagi"

ZGODA NA PRZBTWARZANIB DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Imię

i

nazrvisko uczestnika Przeglądu Teatrów Dziecięcych

i

Młodzieżowych ,,O Tort Baby Jagi"

Wyrażam zgodę naprzetwarzanie danych osobowych uczestnika przeglądu przekazanych Gmirrnemu Ośrodkowi

Kultury w Miedźnej z s. w Woli dla potrzeb niezbędnych do organizacji imprezy.

Wyrażamńeodpłatnie zgodę na zańęszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika przeglądu w materiałach
rozpowszechnianych

w

ramach działań promocyjnych

i

informacyjnych

i publikację ww. zdjęć lub filmów na stronie internetowej rvrv."v.gok.miedzna.pl,

GOK oraz na

umieszczenie

wrvw.miedzna.pl i w miesięczniku

gminy Miedźna,,Gminne Sprawy".

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekun prrrwnego niepełnoletniego

uczestnika przeglqdu

I|,IFORMACJA

/

podpis pełnoletniego uczestnika*)

o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych
Gminny OśrodekKulrury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska I10,43-225lNola,
IL Inspektor Ochrony Danych
I.

z korym może się PanilPan skontaktować przez e-mail:
iod@gok.miedzna.pl; telefon: il,2 237 423;lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cel i podstawy przetwąrzanią
Cęlem przetwarzania danych osobowych PanilPana ll PanilPana dziecka jest udział w przeglądzię oraz jest promocja
Gmirrrrego OśrodkaKulrury w Miedźnej z s. w Woli i Gminy Miedźna (art. 6 ust. l, lit. a RODO1).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

IV. Odbiorcy danych
Gmina Miedźna, ul, Wiejska I31,43-227 Miedźrc1' miesięcznik gminy Miedźna ,,Gminnę Sprawy",
V, Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

ll PanilPana dziecka nie będą przekazywane poza teren PolskilUE Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Pani/Pana ll PanilPana dzięcka będąprzechowylvane przez okres 5 lat,|tcząc od początku roku następującego
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowę Pani/Pana

VII.

Twoje prawa

Przysługuj e Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich/dziecka danych

c) pralvo do usunięcia danych.

Jęzeli Pani/Pana zdaniem nie

ma podstaw do tego, abyśmyprzelwarzali dane osobowe Pani/Pana llPanilPana dzięcka, możesz
zażądać.abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetw arzania danych
Moze Pani/Panzażądac, abyśmy ograruczyliprzetwarzanl,e danych osobowych Panil'Pana llPanilPana dzięcka wyłącznie do
ich przechowywania lub wykonyłvania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdantęm mamy nieprawidłowe danę na temat
PanilPalall Pant/Pana dziecka |ubprzetwarzamyje bezpodstarvnię; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmyjeusunęli, bo sąPani/Panu
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczei; lub na czas wniesionego przez PanilPana sprzecitrr względem
przetwarzania danych.
e) prawo do wniesięnia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzec iw "mar ketingowy"
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetlłarzanl,a danych osobowych Pani/Pana llPantlPana dziecka w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przętwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z tmagi na szczególnq sytuację
Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych PantlPana ll PanilPana dzięcka na podstawie
prawnie uzasadnionego intęresu w celach irrnych niz marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesię publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególnąsytuację, która PanilPana zdartięmuzasadnia zaprzestanie przez
nas przętwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przętwarzać dane osobowe PanilPana ll ParulParta dziecka w tych
celach, chyba że wykażemy, ze podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych Pani/Pana ll Panl/Pana dziecka są
nadrzędne wobęc Pani/Pana praw lub tęż,żędane osobowe Pani/Pana llPantlPata dziecka sąnam niezbędne do ustalęnia,
dochodzenia lub obrony roszczęn.
0 prawo do przenoszenia danych:
IvIa Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, porvszechnie użlłvanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe doĘczące PanilPana ll PantlPala dziecka, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy
lub Pani,Ęana zgody.,}ilożę też Pani,/Pan zlęcić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
c) prawo do wnięsienia skargi do organu nadzorczego
JężeliPanlJPanuważa,żeprzetwarzamydaneosobolvePanilPana llParu/Panadziecka niezgodnie zprawęm)mozePanilPan
złoĄć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ockony Danych Osobowych lub innego właściwegoorganu ladzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody la przet:warzanie danych osobowych
W kazdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie
Pani/Pana zgody, Cofnięcie zgody nie będzie wpły.wać na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
VIII. Informacja o wv,mogu/dobrowolności podania danych
Podanie przezPanalPaniądanych osobowychjest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w przeg|ądzie.

(miejscowośc,data)

(czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego niepełnoletniego
uczestnika przeglqdu

* Niepotrzebne

/

podpis pełnoletniego uczestnika*)

skeślió

l Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zż7.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozpotządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L ll9, s, l).

