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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych - zgodnie z art.
13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27
kwietnia 2o16 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (zwanego dalej RODO)

l.

Administratorem PanilPana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przezDyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel.85 715 23 00, fax: 85 875 l8 54, email:
sekretariat@dklapy. pl" www. dklapypl/Łoruabl
Ż. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych' z ktorym w sprawach zwtązanych z
przetwarzaniem danych osobowych, mozna się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem. iod@clklapy.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, na podstawie
wyrazonej zgody tj. art 6 ust. 1 lit. a RoDo, ktorą moze PanilPan w kazdej chwili wycofaó.
4. Dane osobowe mogą byc ujawnione osobom upowaznionym przez administratora' obsfudze
prawnej i informatycznej oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będąprzez okres wyzej wymienionego celu oraz wynikający z
przepisow prawa dotyczący ch archiwizacj i.
6, Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
d any ch oraz o grani czeni a pr zetw ar zani a dany ch.
7. Zgoda może zo*.aÓ wycofana w kaŻdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8' Podanie danych jest dobrowolne i nie jest PanilPanzobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak mozliwościwzięciaudziału w konkursie.
9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych'
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyĄt ani profilowania, o ktorym mowa w art' 22 rozporządzenia.
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ZEZWOLENIE

NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Napodstarł'ieart.8lust. l ustau'-vzdrria4krvietnia 1994r.oprarvie autorskinriprarvachpokreivn1.ch(Dz'
U ' z Ż0 19 r . poz. l 23 l )' zezlyalann Donrorvi Kulfury' rv Łapach na nieodpłatlre utnvalanie i rozporvszeclrnia_
nie rvizerunku mnie,/mojego dziecka oraz lrieograniczone czasowo oraz tęrytorialnie rvrrkorz-vstanie rvizeruŃu utnvalonego rv dniu Ża '05 .Ż072r. rv fornrie zdjęÓ i nagrań video rv zlviązktl' z udzialęłn rv PoDLASKIM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI ,,Krok do kariery..'' organizo\ilanym przez Dom Kultury w Łapach.
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utrrvalanie i zrtielokrotniarrie rł'izerunku rv rtersji papierorvej. ęIektronicznej i zapistr ntaglletr'czllego;
rvprorvadzanie rvizerunku do pamięcikomputera. rwśrtietlanierv sieci Irrternęt na stronie intenretorvej
dklap-v.pl oraz profilu spolecznościorlYm Facebook. innych nrediach społecznościorvygh;
publiczne rv-vstarvianie. rozpowszeclrnianie- publikolvanie- rr1'śrvietlarrie' odtrvarzanie a takzę
publiczne udostęprriarrie rvizentnku. rt taki sposób. aby każd-v nrogł miec do niego dostęp rr nriejsctt i
czasie przez siebie rv1'bran1,m.
ob ej mLrj e rrastępuj

:

Wizerunęk uczestnika moze bvć uźrłr.do różnego rodzaju form elektronicznego przetltarzalia- kadrorvania i

kompoz-vcji^ a także zestarrion\'z rvizerunkami innygh osób. może b-vó uzupełtliotrv torr'arz\lszac\'l1l
konrentarzenr" natomiast nagrania filrnowe z jego udziatrem mogą b-vc cięte. montorvanę. nrodvfikorvane.
dodarvane do irury'ch materialórv porvstając'vch na potrzebr'informorvania o prorrrocji - PODLASKIEGO
PRZEGLĄDU PIOSENKI ,,Krok do kariery...'' organizowanego przez Dom Kultury w Łapach.
Przeniesierrie niniejszego zezrvolenia araz rtszelkiclr pravł z nim zvłiązan-vch na osobę ltlb podrrriot trzeci nie
\T\rmaga nrojej uprzedniej zgod-v rra taką czlrrnośći następu.je nieodpłatnie'
Inrię i rrazrviska uczestnika konkurstl: .....
W-vrażam/nie rv5'1ą2ą11' zgodęly, rra publikortanię imienia i nazrviska \\raz Zę zdjęciem.

ośiviadczam. iŻ zapoznałanrlenr się z treściąReguluminu PODLA9IilEGO PRZEGĄDU PI0SENKI
,,Krok do kariery..'' organi4otfanego pr7,ex l)clm Kultury w Łupach w dniach 06.05.2022n i 20.05,2022n,
wprowadaonego Zarzqtlzeniem Nr 12/2022 Dyrektora Domu Kultury w Łapach ztlnia 02 marca 2022r. oraz
rr' pełni akceptuję jego treść.
Jedrroczęśnie ośrviadczam.że zapoztrałęnrl-am się z oborviązkienr infornrac5,jnvnr Administratora rv zakresie
pr zetw ar zania dan1,'ch os ob orv-vch (na odrvroc ie).
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunktr _ zgodnie z ał't.13 ust. 1
i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016ft79 z dnia27 trwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związktl z przetwarzaniem danych osolrowTch i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46AilE (zwanego
dalej RODO)

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przez Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 7l5 Ż3 00, fax: 85 875 18 54, email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym w sprawach zwtęanych z
przetwarzaniem danych osobowych" mozna się kontaktowal za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Dane osobowe będą pfzetwarzane w celach zvłiązanych z promocją konkursu, na podstawie
wyrazonej zgody tj art. 6 ust. l lit' a RoDo, klorą moze Pani/Pan w kłŻdej chwili wycofaó.
4. Dane osobowe mogą byc ujawnione następującym odbiorcom: uzytkownicy stron internetowych
administrat ora oraz portali społecznościowych" na których administrator posiada konta' dostawcy
usłu g i nfor maty czny ch ad mi n i str ator a or az medi a l okalne.
5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyŻej określonegocelu,
nie poźniej niz do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, Sprostowania danych" usunięcia
d anych o, az o gr ani cz eni a p r zetw ar zani a d any c h.
7. Zgoda maŻę zostac wycofana w kazdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośc z
prawem przetwarzania" którego dokorrano na podstawie zgody przedjej wycofaniem'
8, Podanie danych jest dobrowolne i nie jest PanilPan zobawiązanaly do ich podania.
9. Gdy uzna Pani/Pan' Że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.
l0. Nie przekazujemy Państwa danych pozateren Europejskiego obszaru Gospodarczego (EoG) z
zastrzeŻeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach setwisu Facebook.
Facebook może przekazywac Państwa dane poza EoG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwlerdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzające1odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych

krajow.

Szczegołowe informacje dostępne są

pod

adresem:

https l/www. facebook. com/about/privacy.
:

l 1.

PanilPana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o ktorym mowa w art. Ż2rozporządzenia.
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