Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie 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 osobowych)

I.

II.

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych
mojego dziecka* w celu**: ................................. ................................ przez administratora - Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl. Miejski
Dom Kultury w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów e-mail: sekretariat@mdk.lubaczow.pl
Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: wdk.rodo@podkarpackie.pl, merit.inspektor.rodo@gmail.com.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych
w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

................................................................
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) RODZICA

* niewłaściwe skreślić
** właściwe uzupełnić [np. organizacji i przeprowadzenia konkursu, udziału w szkoleniu /warsztatach/ zajęciach,
przedstawienia oferty o wydarzeniach kulturalnych]
Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Na podstawie 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 osobowych) świadomie
i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*
w zakresie wizerunku przez administratora - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów,
tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-600
Lubaczów, e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com. poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem
promowania działalności kulturalnej instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach,
afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje
zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.
*niewłaściwe skreślić

...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie) RODZICA

