ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU /osoba dorosła/
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku
podstawie

art.

6,

ust.

1,

lit.

a).

ROZPORZĄDZENIA

na

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) do celów związanych z
promocją Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania
wykonywane podczas działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłobucku, profilach w serwisach społecznościowych Administratora i
podmiotów

współpracujących,

prasie,

tablicach

informacyjnych

w pomieszczeniach Administratora.
Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83) oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4
pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

………………….………………………….…………..

……………….…………………….…..………………

miejsce i data

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów zawartych w 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
(RODO)
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących osobie, której dane
dotyczą prawach z tym związanych.
Administrator
Twoich danych
Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku,
Kłobuck

ul. Targowa 1, 42-100

Z Administratorem można się skontaktować:
1)

osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl

2)

telefonicznie: 34 317 29 91

3) pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku,
ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck
Inspektor Ochrony
Danych

W Miejskim Ośrodku Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl lub pisemnie (na adres
siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele
przetwarzania,
podstawa prawna
przetwarzania,
czas
przechowywania

Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w
Kłobucku w celu promocji Miejskiego Ośrodka Kultury (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od osób uczestniczących w
działaniach promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury. Dane przetwarzane
będą do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie
i w imieniu Administratora Danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie
usług na rzecz Administratora Danych.

Prawa osoby,
której dane
dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
Przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

