Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

eliminacje powiatowe
Przeglądu Piosenki Dziecięcej
Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych
organizowane 26 kwietnia 2019 r. przez Gryfiński Dom Kultury
(zgody w przypadku osoby od 16. roku życia)

……..……………………………………………………………………..………………………………………………………………… wiek: ………….. lat
imię i nazwisko uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
adres zamieszkania

KLAUZULA INFORMACYJNA
w przypadku zbierania danych osobowych od osób, których one dotyczą
Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100) przy ul.
Szczecińskiej 17, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestnika eliminacji.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych administratora: e-mail: iod@gdk.com.pl, numer telefonu:
91 416 25 20.

3. Dane są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i/lub promocji eliminacji powiatowych
eliminacji powiatowych Przeglądu Piosenki Dziecięcej lub Przeglądu Solistów i Muzycznych
Zespołów Estradowych organizowanych 26 kwietnia 2019 r. przez Gryfiński Dom Kultury, a w
szczególności do:
- sporządzenia listy uczestników eliminacji na podstawie otrzymanych kart zgłoszeń;
- wykorzystania fotografii uczestników przedsięwzięcia w mediach zewnętrznych i wewnętrznych
organizatora.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w eliminacjach, z wyjątkiem zgody na
upowszechnianie wizerunku (fotografii z przebiegu konkursów), a w przypadku kwalifikacji do przeglądu wojewódzkiego - przekazania ich organizatorowi, czyli Zamkowi Książąt Pomorskich w
Szczeci-nie.

5. Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do udostępnionych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania określonego zgodami oraz prawa wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Udostępnione dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Karty zgłoszenia będą przechowywane przez Gryfiński Dom Kultury do 30 czerwca 2019 r., a następnie
zniszczone. Wyjątek stanowią karty zgłoszenia przekazane organizatorowi eliminacji wojewódzkich -
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Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz wizerunek, który zostanie udostępniony w celach
promocyjnych w mediach zewnętrznych i wewnętrznych Gryfińskiego Domu Kultury.
Podstawy prawne:
* Rozporządzenie 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; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1)
* Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)

ZGODA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA PRZEGLĄDÓW WOKALNYCH
organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury
w przypadku osoby, których one dotyczą

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Gryfiński Dom
Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100), ul. Szczecińska 17 w celu przeprowadzenia eliminacji powiatowych eliminacji powiatowych Przeglądu Piosenki Dziecięcej lub Przeglądu Solistów i Muzycznych
Zespołów Estradowych organizowanych 26 kwietnia 2019 r. przez Gryfiński Dom Kultury.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści danych i prawie do ich poprawiania.

……………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………….
DATA i CZYTELNY PODPIS osoby udostępniającej dane osobowe

ZGODA
NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA PRZEGLĄDÓW WOKALNYCH
organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury

1. Wyrażam zgodę na utrwalanie (dowolną techniką) mojego wizerunku przez administratora - Gryfiński
Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100), ul. Szczecińska 17 - lub przez inne osoby na zlecenie
administratora, na zwielokrotnianie wizerunku dostępnymi aktualnie technikami i metodami oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji konkursów, w
materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej organizatorów eliminacji
poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach zewnętrznych i wewnętrznych organizatora.
2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej administratora.
4. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursów nie dyskwalifikuje go w zakresie udziału
w przedsięwzięciu.

……………….……………………………………………..…………………………………………………………………………………….
DATA i CZYTELNY PODPIS osoby udostępniającej wizerunek
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