
ZGODY I OŚWIADCZENIA 

Załącznik nr 1 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 

RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych jest: Staszowski Ośrodek Kultury ul. 

Parkowa 6,28-200 Staszów Administrator powołał Inspektora Ochrony rodo@urbanowicz.net.pl Danych 

oraz udostępnia jego dane kontaktowe (w przypadku braku wyznaczenia Inspektora, należy podać dane 

Administratora): Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: udział w konkursie  „Randka z kulturą – 

Odkryłem w sobie miłość do…”. 

 Podstawą do przetwarzania Pani/Pana Udzielona przez Pana/Panią zgoda na danych osobowych jest: 

przetwarzanie danych Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są 

przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na 

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 roku. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie 

z zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji konkursów, przeglądów i festiwali – kategoria archiwalna –

Ma Pani/Pan prawo do:  

1.dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania,  

2.usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

4.przenoszenia danych,  

5.cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,  

6.wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sok.info.pl/wp-content/uploads/2021/02/konkurs-maska-karnawa%C5%82owa-2-1.pdf


Załącznik nr 2  

 

 

Imię i nazwisko uczestnika:……………………………………………………………...……. 

Data urodzenia:……………………………………………………………………...…….. 

Kontakt (tel., email)…………………………………………………………………………….  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną i akceptuję wszystkie warunki. 

 

……………………………………………….     ……………………………………………………. 

Data         Imię i nazwisko  

 

 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia quizu oraz 

udostępnienia informacji o jego wynikach.  

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Staszowski Ośrodek Kultury, 28-200 Staszów, 

ul. Parkowa6. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

……………………………………………….     ………………………………………………………… 

Data                                                                                                             Imię i nazwisko  

 

 

 

 

 

 


