Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

Klauzula informacyjna
w przypadku zbierania danych osobowych
Informujemy, że:
1.

Administratorem pani/pana/dziecka danych osobowych jest Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie (74-100) przy ul. Szczecińskiej 17, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje
przetwarzania pani/pana danych osobowych.

2.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@gdk.com.pl, numer telefonu: 91 416 25 20.

3.

Pani/pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XIV Zawodów na
Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury dn. 8.06.2019r. w Lesie Czepińskim k. Gryfina.

4.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rajdzie; w przypadku niewłaściwego
wypełnienia karty zgłoszenia na rajd lub jej braku, uczestnictwo w rajdzie będzie niemożliwe.

5.

Brak zgody na rozpowszechniania wizerunku uczestnika nie dyskwalifikuje go w zakresie udziału w rajdzie. Będzie za to proszony o nieuczestniczenie w wykonywaniu fotografii z przedsięwzięcia.

6.

Posiada pani/pan prawo do:
- żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych od administratora, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7.

Pani/pana/dziecka dane osobowe wykorzystane do organizacji rajdu, będą przechowywane przez Gryfiński Dom Kultury do 31 grudnia 2019 r. Wyjątek stanowią dane dotyczące wyników rajdu (w tym wizerunki oraz imiona i nazwiska uczestników), które zostaną udostępnione w mediach zewnętrznych i
wewnętrznych organizatora.
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.

Pani/pana/dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

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)* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

