KARTA UCZESTNIKA
Wycieczka „Ogró d Ś wiateł” Chorzó w 05.02.2022
I. Podstawowe dane informacyjne:
1. Nazwisko i imię uczestnika/dziecka:........................................................................................
2. Nazwiska i imiona rodziców /prawnych opiekunów/ (w przypadku dziecka)

.......................................................................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania:..............................................................................................................
4. Ewentualne wskazówki zdrowotne dotyczące postępowania z dzieckiem: ………………………..

.......................................................................................................................................................
5. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć, imprez, wyjazdów
i konkursów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
Na podstawie 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 (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące
informacje:
Administrator danych
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć, imprez, wyjazdów i konkursów organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce jest Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce z siedzibą przy ul. Rynek 22, 43-353
Porąbka.
Inspektor danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:


pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury;



na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@gokporabka.com.pl.

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres
przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków ciążących
na administratorze, jako stronie umowy lub na żądanie przed zawarciem umowy - umowy o uczestnictwie
w zajęciach, imprezach, wyjazdach i konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze :



ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

art. 6 ust. 1 lit. a)RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej ilości celów;
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podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych uniemożliwia
realizację celów przetwarzania wskazanych w odrębnych zgodach;



Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;



cel przetwarzania danych- zgodny z celami wynikającymi z oddzielnie wyrażonych zgód;



ma Pani/Pan dodatkowo prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych w oparciu
o oddzielnie wyrażone zgody, o ile pozwalają na to przepisy prawa;



każdą zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie bez konsekwencji
składając stosowną deklarację u Administratora.

Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych
i innych podmiotów określonych przepisami prawa oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków
ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wykonania kopii danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie
W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w postaci: numer
telefoniczny …………………………….., adres mailowy …………………………………….. w celu umożliwienia kontaktu
organizatora
ze
mną
w
sprawach
organizacyjnych,
w
związku
z
uczestnictwem
w zajęciach/imprezie/wycieczce/konkursie organizowanym przez GOK w Porąbce. Brak wyrażenia zgody
uniemożliwia wykorzystanie prywatnego telefonu czy konta mailowego do komunikacji ze strony organizatora.
Wyrażam /nie wyrażam zgodę* na wykonywanie podczas zajęć/imprezy/wycieczki/konkursu zdjęć oraz
publikację wizerunku mojego/dziecka (podopiecznego) w lokalnej prasie, mediach społecznościowych/stronach
internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce oraz Urzędu Gminy Porąbka. Brak wyrażenia zgody
uniemożliwia wykonywanie zdjęć i publikację wizerunku.

Porąbka, dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
Deklaruję swoją wolę w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz przyjmuję powyższe informacje do
wiadomości:
.......................................
(imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna)

................................
(podpis)

* - wykreślić niewłaściwe.
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