KARTA ZGŁOSZENIA
XIV Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie
KRASNOBRÓD, 25-27.08.2022
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka
……………………………………..…………………………………………………………… w celu i w zakresie niezbędnym do
udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie
organizowanym przez Krasnobrodzki Dom Kultury, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
…………………………………………...
(data, podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w XIV Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Sanktuarium NNMP
w Krasnobrodzie organizowanym przez Krasnobrodzki Dom Kultury wyrażam zgodę na przetwarzanie
i rozpowszechnianie wizerunku (zdjęcia/nagrania wideo) mojego/mojego dziecka:
*
☐ na stronach internetowych: Krasnobrodzkiego Domu Kultury i Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej „Per Artem ad Astra”,
☐ w mediach patronujących wydarzenie (prasa, radio i telewizja),
☐ informatorze festiwalowym, kronice KDK.
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda
na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

…………………………………………...
(data, podpis)

* Proszę dokonać wyboru

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych jest Krasnobrodzki Dom Kultury ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród tel.:
84 660 71 17, adres e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email
inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia XIV Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie,
dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas
organizacji, przebiegu i podsumowania konkursu.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom
przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora - w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, 2) pracownikom Administratora.
6. Ponadto w związku z przebiegiem konkursu dane osobowe będą ujawniane mediom regionalnym
i ogólnopolskim w celu propagowania i relacjonowania przebiegu konkursu (nieograniczony krąg odbiorców).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa.
1)
2)
3)
4)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO).
8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

