
FORMULARZ UCZESTNICTWA W ZABAWIE  

„Światło Halloween” 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wiek ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

3. Miejscowość zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

5. Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy że: 
1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Powidzu, ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25, 62  - 430 Powidz reprezentowany przez Dyrektora 
Domu Kultury w Powidzu, tel: 795 454 125 
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dkpowidz@wp.pl 
3) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:  
a) realizacji zadań statutowych związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności oraz 
zainteresowań społeczno-kulturalnych, głównie mieszkańców Domu Kultury w Powidzu; 
b) realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
c) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej 
d) prowadzenia działalności pomocniczej w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych. 
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzonej przez administratora działalności jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - dalej: RODO  w przypadku celów określonych 
w pkt 3 lit. a, b, d. 
b) zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku celu określonego w pkt 3 lit. c, oraz w zakresie wykraczającym poza cele określone w pkt 3. 
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych  
z Administratorem. 
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. 
8) posiadają Państwo 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; 
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r., 
10) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 3. Jesteście Państwo zobowiązani 
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczenia usług. 
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać profilowaniu. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 

dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 …………………………………… 

 data i podpis osoby pełnoletniej  

                                                                                                                                                                                                        lub opiekuna prawnego* 

 

 

* Niniejszy Formularz mogą Państwo podpisać i wypełnić w Domu Kultury w Powidzu, przynosząc prace 

konkursową 

 

 


