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INFORMACJA DLA INSTRUKTORÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:  

 

1) Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie z siedzibą:  

ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów; 

2) Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się 
kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów 

- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl 

3) Cele przetwarzania danych osobowych 

Będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XXV Konkursu Recytatorskiego Powiatu Lubaczowskiego, a także w celach 

archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.  

4) Podstawa prawna przetwarzania i kategorie, które będą przetwarzane 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorów. W związku z przeprowadzeniem i organizacją konkursu będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, nazwę instytucji  

w której Pani/Pan pracuje w związku z pełnioną przez Panią/Pana funkcją instruktora uczestnika,  

- art. 6 ust. 1 lit. a – jako zgoda na przetwarzanie danych w celu publikacji danych takich jak wizerunek. Zdjęcia będą umieszczone na stronie 

internetowej i/lub na oficjalnym profilu Facebook Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. 

- art. 6 ust. 1 lit c – dotyczy archiwizacji dokumentów. 

5) Okres przechowywania  

Dane osobowe instruktorów uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania dla którego zostały zebrane tj. 

przez czas trwania konkursu, a po tym czasie przez okres i w zakresie, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych  

dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Natomiast publikacja wizerunku - do momentu wycofania zgody. 

6) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione podmioty obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), organy administracji publicznej uprawnione  

do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również osoby odwiedzające siedzibę oraz stronę 

internetową Administratora czy oficjalny profil MDK na portalu Facebook, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator 

współpracuje z związku z promocją MDK, media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV. W sytuacji gdy dane osobowe w postaci wizerunku  

będą publikowane na oficjalnym profilu MDK w Lubaczowie na portalu Facebook odbiorcą danych będzie Facebook Inc. Dane osobowe będą 

przekazywane do państwa trzeciego - USA w związku z ich publikacją na portalu Facebook. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia  

w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych  

od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. Przystępując do Porozumienia Spółka Facebook Inc. zapewnia 

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

7) Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.  

Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

 

                                                                                                    …………………………………………… 

                                                                                                                czytelny podpis instruktora 

 

Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych w postaci wizerunku instruktora  
w związku z organizacją XXV Konkursu Recytatorskiego Powiatu Lubaczowskiego. 
 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    (imię i nazwisko instruktora)  

oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam/nie wyrażam zgodę/-y 

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w związku z organizacją XXV Konkursu Recytatorskiego, i publikacją zdjęć na stronie 

internetowej i/lub oficjalnym profilu Facebook MDK w Lubaczowie laureatów konkursu, którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury  

im. Aleksandra Sas - Bandrowskiego w Lubaczowie z siedzibą: ul. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów. Wizerunek, o którym tu mowa może być 

użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody. 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 
 
…………………………………………….                                                            ……………………………………….. 

      Miejscowość, data                                                                             Podpis instruktora 

mailto:iod@um.lubaczow.pl

