
Klauzula informacyjna:     
 

 

Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana (imię i nazwisko, wizerunek) przetwarzane są 

w następujących warunkach:     

1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Rybniku Boguszowicach, 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dkboguszowice@gmail.com, 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji „Targów Kultury” w Domu Kultury w Rybniku-

Boguszowicach”, na podstawie udzielonej, dobrowolnej, możliwej do wycofania w każdym czasie 

zgody / na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.     

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.     

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 

międzynarodowej.    

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie  

w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania pozostaje wyrażona zgoda.     

7. Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia,  

a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.     

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych – w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych 

następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.     

9. Dane nie będą podlegały profilowaniu.   

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody:     

Ja niżej podpisany/a .........................................................., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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, w postaci mojego 

imienia i nazwiska oraz wizerunku, w celu przeprowadzenia „Targów Kultury” przez Organizatora, 

którym jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 

Oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie 

konieczne dla wzięcia udziału w „Targach kultury” w Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach, oraz 

że zostałam/-em poinformowana/-y o prawie żądania dostępu do tych danych, ich zmiany, usunięcia 

oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.     

 

 

Miejscowość i data        Czytelny podpis 

   


