KIERMASZ WIELKANOCNY „JAJECZKO Z RZEŻUSZKĄ”
14 kwietnia 2019 r.
1. Imię i nazwisko: ….............................................................................................
2. Telefon, e-mail: ….....................................................................................
….............................................................................................................................
….............................................................................................................................
3. Rodzaj prac/produktów wystawionych na Kiermaszu: …..................................
….............................................................................................................................
Data, podpis: …......................................................

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Dom Kultury w Gołdapi
z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19-500 Gołdap.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@egoldap.pl)
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail.
4) Uczestnicy kiermaszu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w
kiermaszu.
5) Uczestnik przystępując do kiermaszu wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach
reklamowych i promocyjnych Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
6) Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą
przetwarzane i używane w celach promocyjno - marketingowych przy zachowaniu zasad
obowiązującego prawa.
7) Uczestnik może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
8) Dane osobowe Uczestników kiermaszu będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją kiermaszu.
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9) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
10) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na udział w kiermaszu i na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie realizacji kiermaszu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych
osobowych jest Dom Kultury w Gołdapi. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
…………….………………………….
data i czytelny podpis uczestnika
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1) Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul.
Krótkiej 2, 19-500 Gołdap, na potrzeby przeprowadzenia kiermaszu.
2) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.
3) Dla potrzeb kiermaszu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby kiermaszu oraz w celach
informacyjnych i promocyjnych.
4) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach Domu Kultury, lokalnych mediów oraz portalach
społecznościowych, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych.
5) Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub
naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
…………….………………………….
data i czytelny podpis uczestnika
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