
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

Klauzula informacyjna 

 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie 

„Gmina Aktywna +” z siedzibą: Baranówka 6, 32-010 Luborzyca. 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w celu  

• Udziału Pani/Pana/dziecka w GMINNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM,,GMINA KOCMYRZÓW-

LUBORZYCA W OBIEKTYWIE”– wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Publikowania informacji na liście zwycięzców w ramach prowadzonej akcji – wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody* 

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska na stronie www prowadzonej przez Partnera Projektu - Centrum 

Kultury i Promocji w Kocmyrzowie i Luborzycy (zdjęcia i filmy) - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Przekazania danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook. 

Wówczas odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

• Publikowania wizerunku, imienia i nazwiska w gazecie …. - wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

,,GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W OBIEKTYWIE”, a także przez czas prowadzenia oficjalnej strony 

internetowej oraz profilu na portalu Facebook prowadzonej przez Partnera Projektu -Centrum Kultury i Promocji 

w Kocmyrzowie i Luborzycy. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 

przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator 

zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia 

wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Wyrażając zgodę na publikację wizerunku, akceptują Państwo nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na 

podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

 i podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych(podmioty przetwarzające), Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie i Luborzycy. 

Posiada Pani/Pan/dziecko 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, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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 sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

Zostałem poinformowany/a o celu  

przetwarzania, podstawie,  

czasie usunięcia oraz moich prawach  

 

………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić     


