
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH PRZEZ MIEJSKI 

OŚRODEK KULTURY W KORSZACH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 

zwanym dalej („RODO”)  informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korszeńskie Stowarzyszenie 

Społeczno- Kulturalne „Otwarte Drzwi”, ul. Wolności 16 11-430 Korsze; 

konkurskorsze@wp.pl 

2) inspektorem ochrony danych w Korszeńskim Stowarzyszeniu Społeczno- Kulturalnym 

„Otwarte Drzwi”  jest Pan Grzegorz Szajerka, email: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl,  

3) Administrator na potrzeby organizacji X Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Mazurski 

Słowik”, prowadzi operację przetwarzania następujących danych osobowych: imię i 

nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres jednostki delegującej, numer telefonu 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na 

podstawie art. 6 ust 1 pkt a.  

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy; 

6) 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), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

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 

RODO; 

9) Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych,  

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć  itp. 

W związku z ustawą o systemie informacji oświatowej. 

11) pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie 

skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danych osobowym, umów powierzenia 

danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązania nałożonych na 

Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Otwarte Drzwi”, przez przepisy prawa. 

……………………………………. 

(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna/  

pełnoletniego uczestnika konkursu) 

  

mailto:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl


WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak wyrażanie zgody 

na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka w związku ze zgłoszeniem do X 

Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Mazurski Słowik” w Korszeńskim Stowarzyszeniu 

Społeczno-Kulturalnym „Otwarte Drzwi”, ul. Wolności 16 11-430 Korsze. 

……………………………………. 

(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna/  

pełnoletniego uczestnika konkursu) 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………….. 

zamieszkały/a w …………………………………………………………………………., przy 

ul. ……………………………………………………………………………… wyrażam 

zgodę na podstawie art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych w celu przystąpienia i promocji X Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego 

„Mazurski Słowik”, na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku 

mojego dziecka przez Administatora- Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne 

„Otwarte Drzwi”,lub przez inne osoby na zlecenie Administratora, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także 

wraz z wizerunkiem innych osób utrwalonymi podczas konkursu, na materiałach służących 

popularyzacji działań poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: 

a) Mediach, w szczególności stronach internetowych; 

b) Prasie; 

c) Broszurach, gazetkach, ulotkach itp. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw. 

Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach 

określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań Korszeńskiego Stowarzyszenia 

Społeczno- Kulturalnego „Otwarte Drzwi”, ul. Wolności 16 11-430 Korsz w zakresie 

realizacji X Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego „Mazurski Słowik” w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Korszach. 

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

 

 ……………………………………. 

(Czytelny podpis rodzica/ opiekuna/  

pełnoletniego uczestnika konkursu) 


