Załącznik do regulaminu nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 1.
Administratorem danych przetwarzanych w związku z publikacją zdjęć wraz z imieniem i
nazwiskiem oraz pracy konkursowej jest Lubski Dom Kultury (pl. Jana Pawła II 1, 68 – 300 Lubsko,
adres e-mail: sekretariat@ldk.lubsko.pl , numer telefonu: 68 372 05 21).
2. W Lubskim Domu Kultury w Lubsku powołany został inspektor ochrony danych Pan Marek
Biedak (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upublicznienia wizerunku. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka …………………………………………….…………………………………………………
w celu i zakresie niezbędnym do udziału w konkursie plastycznym online pn. TRADYCJE I
OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MALARSTWIE I RYSUNKU 2020
organizowanego przez Lubski Dom Kultury w Lubsku. Zgoda ma charakter dobrowolny.
Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w w/w konkursie. Zgoda może być
cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału
dziecka w konkursie będzie Lubski Dom Kultury (pl. Jana Pawła II 1, 68 – 300 Lubsko, adres email: sekretariat@ldk.lubsko.pl , numer telefonu: 68 372 05 21). Dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgodnie z ww.
rozporządzeniem osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: - żądania dostępu do danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - cofnięcia zgody w
każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; - wniesienia skargi do organu
nadzorczego. W Lubskim Domu Kultury w Lubsku powołany został inspektor ochrony danych
(adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. Dane
przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
…………………………………………….
(data, podpis)

