KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
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Administratorem Pani/Pana (oraz Pani/Pana niepełnoletnich dzieci) danych osobowych jest dyrektor
Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące
sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora
Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl
Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane Pani / Pana dziecka w celu udziału w
imprezach plenerowych w trakcie pandemii Covid 19 organizowanym przez Miejsko – Gminny Dom
Kultury w Działoszynie zgodnie z regulaminem.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Pana/ Pani/ dziecka w
imprezie organizowanej przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjnych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl
Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez
Administratora.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 666) o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Miejsko
– Gminny Dom Kultury w Działoszynie zdjęć, nagrań oraz filmów zwierających wizerunek uczestników
imprezy zarówno nadesłanych materiałów, jak i zarejestrowanych w trakcie uczestnictwa w imprezie
plenerowej, udział w nim jest dobrowolny. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani
terytorialnie. Udział w imprezie jest jednoznaczny z tym, iż zdjęcia, nagrania oraz filmy mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie na portalu
społecznym Facebook, w materiałach promocyjnych, reklamowych
i marketingowych
Miejsko - Gminnego Domu Kultury oraz w mediach (prasa, telewizja).

