
 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka (imię i 

nazwisko)…………………………………………………. w celu i w zakresie niezbędnym do 

udziału w Gminnym konkursie plastyczno-fotograficznym „Moje Święto Niepodległości” 

organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, zgodnie z 

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

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. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

…………………………………………... 

 

(data, podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w Gminnym konkursie plastyczno-fotograficznym „Moje Święto 

Niepodległości” organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-

Osadzie  wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka w 

publikacjach:  

*proszę dokonać wyboru  

☐ na stronie internetowej/stronach internetowych www.sokkomarow.pl, www.komarow.pl, 

www.ias24.eu   

☐ na portalu społecznościowym/ portalach społecznościowych tj. Facebook,  

☐ w prasie 

☐ w prezentacjach multimedialnych ,  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona czasowo i terytorialnie. 

…………………………………………... 

                                                                                                             (data, podpis) 

 

 

 

 

 

http://www.sokkomarow.pl/
http://www.komarow.pl/
http://www.ias24.eu/


 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia Gminnego konkursu plastyczno-fotograficznego „Moje 

Święto Niepodległości”, dokonywanych na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz 

upublicznianie wizerunku. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, 

w tym wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, po czym zostaną usunięte. 

5. W związku z organizacją Gminnego konkursu plastyczno-fotograficznego „Moje Święto 

Niepodległości”, dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także 

podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Odbiorcami danych mogą być osoby 

upoważnione, działające z polecenia Administratora. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane 

podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. 

usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 

systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości lub obsługi prawnej, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach społecznościowych 

Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych 

na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 

2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę 

Prywatności UE-USA. Do wszystkich informacji o Uczestnikach ujawnionych na Fanpage’u 

Organizatora Konkursu (Administratora danych osobowych) dostęp posiadają Facebook Ireland 

Ltd. w tym pozostałe spółki grupy Facebook, takie jak Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park 

(USA), do których te dane są transferowane w związku z celami wskazanymi w polityce 

prywatności Facebook’a, a wszystkie publiczne interakcje na profilu Administratora są widoczne 

dla jego innych użytkowników. Ponadto Administrator zauważa, że dane osobowe  będą  

przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne niż na terytorium EOG 

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie gwarantować odpowiedniego 

poziomu zabezpieczeń. 

 


