dn. ............................ 2020

Nowogródek Pomorski

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i zamieszczenie przez Wiejski Ośrodek Kultury w
Nowogródku

Pomorskim

oraz

Operatora

programu

BMK

w

województwie

zachodniopomorskim - Czaplinecki Ośrodek Kultury, mojego wizerunku utrwalonego
podczas realizacji inicjatywy "Miniatura & ArchiTEKTURA" we wszelkiego rodzaju
publikacjach i artykułach ukazujących się w środkach masowego przekazu, dotyczących
mojego udziału w Programie Bardzo Młoda Kultura.
Zostałem poinformowany/ poinformowana że podanie danych jest dobrowolne i
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Imię i nazwisko uczestnika projektu …………………………………………………...

Podpis rodzica /opiekuna …………………………………………………...

Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim
ul. Szkolna 5, 74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 8070,, e-mail: kontakt@wok-np.pl
http://wok-np.pl

dn. ............................ 2020

Nowogródek Pomorski

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

Ja niżej podpisany/a ................................................ wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych: * moich w zakresie imienia i nazwiska/ mojego dziecka lub
podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska, w celu umożliwienia mojemu
dziecku/podopiecznemu wzięcia udziału w organizowanym przez Wiejski Ośrodek
Kultury w Nowogródku Pomorskim oraz Operatora programu BMK w województwie
zachodniopomorskim - Czaplinecki Ośrodek Kultury, w badaniu ewaluacyjnym
dotyczącym realizacji inicjatywy "Miniatura & ArchiTEKTURA".

Imię i nazwisko uczestnika projektu …………………………………………………...

Podpis rodzica /opiekuna …………………………………………………...

*niepotrzebne skreślić

Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim
ul. Szkolna 5, 74-304 Nowogródek Pomorski
tel. 95 747 8070,, e-mail: kontakt@wok-np.pl
http://wok-np.pl

dn. ............................ 2020

Nowogródek Pomorski

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku
Pomorskim, ul. Szkolna 5, 74-304 Nowogródek Pomorski, tel. 95 747 8070).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: sekretariat.gm@nowogrodekpomorski.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
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