
Załącznik nr 1 Regulaminu 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji celów zgodnych z regulaminem IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „ Wiosna z Przebojami Anny 

Jantar” organizowanym przez Dom Kultury w Koniecpolu. 

                  

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie  rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* przez Dom Kultury w Koniecpolu z siedzibą w Koniecpolu 42-230 przy ul. 

Chrząstowskiej 6A do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu 

organizowanego przez Dom Kultury są przechowywane w składnicy akt Domu Kultury w Koniecpolu, mogą 

zostać umieszczone w serwisach internetowych Domu Kultury w Koniecpolu (www.koniecpol.pl  

www.facebook.com/Dom Kultury w Koniecpolu  oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 

prasowych (Gazeta Koniecpolska). 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KONKURSU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, 

TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS 

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących organizacji IV Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „ 

Wiosna z przebojami Anny Jantar” przez Dom Kultury w Koniecpolu z siedzibą w Koniecpolu (42-230) przy ul. 

Chrząstowskiej 6A drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219). 

 

   KLAUZULA IFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w 

Koniecpolu.  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach 

ochrony danych pisząc na adres email bpmigkoniecpol@op.pl; tel. 34/3551-321. 

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w zakresie wynikającym z przepisu prawa. 

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa. 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania 

obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy. 

Macie Państwo prawo do: 

           -dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania, 

           -usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

           -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

           -przenoszenia danych 

           -cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

           -wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi 

podejmowania decyzji  i profilowaniu. 
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