ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, wizerunek podczas Dożynek Gminnych 2019, które
odbędą się 15 września 2019r., organizowanych przez Urząd Miejski w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze oraz Miejski Ośrodek
Kultury w Korszach, ul Wolności 5a, 11-430 Korsze. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo
i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania wizerunku, obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronie
internetowej www.korsze.pl oraz mok.korsze.pl mediach społecznościowych administrowanych przez Urząd Miejski w Korszach i Miejski
Ośrodek Kultury w Korszach, jak i innych mediach w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z dożynek gminnych oraz konkursów
dożynkowych.
Może Pani/Pan w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.

TAK

NIE
…………………..…….…………………….

(podpis osoby, której dane osobowe dotyczą)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU RODO
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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), poniżej
przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1)

administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Korszach, ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze oraz Miejski Ośrodek Kultury
w Korszach, ul. Wolności 5a, 11-430 Korsze,

2)

Administratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: lukasz.jara@gptogatus.pl

3)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z dożynek gminnych z dnia 15 września 2019r, które
odbędą się na Publicznym Miejscu Spotkań w Korszach, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wypłaty nagrody
finansowej przetwarzanie danych osób nagrodzonych odbywać się będzie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) w celach podatkowych oraz rozliczenia otrzymanej dotacji,

4)

w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

5)

posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie,

6)

jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i wypłaty nagrody finansowej, przyznanej
w konkursach dożynkowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie,

8)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu oraz nie zostaną przekazane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

