OŚWIADCZENIE
w sprawie wyrażenia zgody uczestnika zajęć w Kamieńskim Domu Kultury

Imię i Nazwisko …........…………………………………………………….........................…....
Data urodzenia …........…………………………………………………………...........................
Adres zamieszkania, ul……………………………… miasto …………………..........................
Numer telefonu kontaktowego: tel……………………………….................................................
e-mail………………………………….......................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Na udział w zajęciach w siedzibie Kadeku oraz konkursach, przeglądach i koncertach organizowanych w
siedzibie i poza siedzibą Kadeku.
Jestem zobowiązany do wcześniejszego poinformowania instruktora prowadzącego o nieobecności na
zajęciach.
Na bezpłatne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach
marketingowych i realizacji celów statutowych Kadeku.
Na bezpłatne utrwalanie (dowolną techniką), przechowywanie i rozpowszechnianie przez Kadek mojego
wizerunku :
a) w prasie i telewizji lokalnej i ogólnopolskiej, które obejmą patronat medialny Kadeku oraz na ich
stronach internetowych,
b) na stronach internetowych Kadeku,
c) w materiałach promocyjnych i reklamowych Kadeku,
d) w materiałach promocyjnych i reklamowych podmiotów gospodarczych współpracujących lub
sponsorujących działalność Kadeku.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. I. 119 poz. 1) informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim z
siedzibą pod adresem : ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski;
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym w Jednostce Organizacyjnej jest Dariusz
Łydziński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: dariusz@4itsecurity.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27
kwietnia 2016r.;
d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
e) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową ( udostępniam w tym
celu identyfikujący mnie adres elektroniczny) zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144
poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kamień Pomorski, dn. ….................................

…...............................................
Podpis uczestnika zajęć

