
KARTA ZGÓD ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W 42. HERODIADZIE 

PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH 

30.01.2022 r. GMINNE CENTRUM KULTURY W CIESZKOWIE 

 

PROSZĘ POSTAWIĆ ZNAK  X  W KRATCE 

□ Na podstawie art. 6 ust. 1 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 (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych zbieranych na potrzeby działalności Gminnego Centrum Kultury  
w Cieszkowie; 

□ Na podstawie art. 81 ust. 1 i art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t.j. DZ.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) wyrażam zgodę na 
publikację mojego wizerunku lub mojego dziecka na stronie internetowej, w folderach, 
informatorach, mediach społecznościowych itp. Gminnego Centrum Kultury  
w Cieszkowie, a także na rozpowszechnianie poprzez utrwalenie, obróbkę, 
przetwarzanie, przekaz i powielanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym 
określonych art. 50 ustawy wyłącznie w celu promocji ośrodka; 

□ Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 

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 (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) 

informuję, że: 

1. Gminne Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 35, 56-330 Cieszków jest administratorem 
Pani/Pana danych osobowych. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Daniel Głyda, tel: 713848142,  
e-mail: gckcieszkow@op.pl 

3. Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi Danych będą przetwarzane 
w celu: realizacji zadania publicznego przez Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów 
prawa Towarzystwa Ubezpieczeniowe (dotyczy tylko osób korzystających   
z ubezpieczenia), Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne 
podmioty współpracujące z Administratorem z którymi zostały zawarte umowy 
powierzenia danych (biura podróży organizujące wycieczki). 



5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób 
fizycznych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a podstawą przetwarzania 
będzie zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. organizowanie i prowadzenie 
działalności kulturalnej. Podstawy prawne:  

 Ustawa z dnia 25 październik 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., poz.13, poz. 123.)  

 Statut Gminnego Centrum Kultury (Uchwała Rady Gminy w Cieszkowie 
XXIII/167/01) 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania.  

10. Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)  zobowiązany jest dołożyć 
szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić 
wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak  
i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób 
fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych. 

 

………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

 


