
Załącznik1

Zgoda do upowszechniania danych osobowych dziecka na stronie internetowej Parku Kultury,
Facebooku, w prasie 

□ Wyrażam zgodę 
□ Nie wyrażam zgody
na  wykorzystanie  danych  osobowych  dziecka   imię   i  nazwisko…………………..
…………………….. wiek……………przez Park Kultury w Starachowicach do promowania działań
związanych  z  realizacją  celów  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  poprzez
upowszechnianie zdjęć pracy konkursowej na stronie   parkkultury.starachowice.eu  ,  Facebooku Parku
Kultury i w prasie. Dane będą przetwarzane  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  

Załącznik 2

 Data i podpis:
                                                                                                           ………………………………….

            Klauzula informacyjna  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  tych  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

• Administrator danych osobowych: Park Kultury  

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

• Inspektor danych osobowych: Zieja Małgorzata tel.41 274 65 25 

e-mail: m.zieja@parkkultury.eu

• Cel  przetwarzania  danych  osobowych:  Promowanie  działań  związanych  z  realizacją
celów kulturalnych poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. Zgoda osoby ,
której  dane  dotyczą  na  przetwarzanie  danych  jest  zgodna  z  Ustawą  z  4.02.1994  o  prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880)

Podstawa prawna przetwarzania danych. 

•   Przekazywanie danych osobowych.  podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na
podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu oraz mediom społecznościowym

• Przechowywanie danych osobowych.

            do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

http://www.parkkultury.starachowice.eu/


• Pan/Pani  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania.  Możliwość  istnieje,  jeżeli  przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do
przetwarzania tych danych.

• Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji
międzynarodowej;

• Przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO, gdy  uznają,  iż  przetwarzanie
danych  osobowych  dotyczących  ucznia,  narusza  przepisy  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

• Zgromadzone dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
ani profilowaniu. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne .


