XIII Plener Malarski „Malowniczy Malanów” 2019

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w
Malanowie w związku z organizacją XIII Pleneru Malarskiego „Malowniczy Malanów” na zasadach określonych
w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

………………………………………………………..
data i podpis

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku m.in. w lokalnej gazecie, mediach społecznościowych
i stronie internetowej www.nadzieja.malanow.pl , www.ckibp.malanow.pl w celu promocji i prezentacji wydarzenia.

………………………………………………………..
data i podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02 1994 r.; Dz. U. poz.
1191 z 2018 r.), w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania,
udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych.
………………………………………………………..
data i podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO ), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie,
2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie jest Pani Monika Pakuła (Urząd Gminy
w Malanowie, ul. Turecka 16, pokój nr 27, e-mail: iod@malanow.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych osobowych w celu organizacji
oraz promocji XIII Pleneru Malarskiego „Malowniczy Malanów” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 12 miesięcy od momentu zakończenia XIII Pleneru Malarskiego „Malowniczy
Malanów” lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano ma podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan 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.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu organizacji XIII Pleneru Malarskiego „Malowniczy
Malanów”.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w XIII Plenerze Malarskim „Malowniczy Malanów”.
12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

………………………………………………………..
data i podpis

