DEKLARACJA UCZESTNIKA
„SZLAKIEM TYZENHAUZA – SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM”
Imię nazwisko, wiek........................................................................................................................
Telefon:……………………………………………………...................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się Regulaminem wydarzenia „SZLAKIEM
TYZENHAUZA – SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM” i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.

Zgoda rodzica / opiekuna: dotyczy udziału osoby niepełnoletniej
Imię i nazwisko, data i podpis:
…………………………………………………………………………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 119 z 04.05.2016, str.1), dalej
„RODO”, informuje że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sokólski Ośrodek Kultury ul. Grodzieńska 1, 16 – 100 Sokółka i jego
dyrektor zwany dalej organizatorem
2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel:,85 711024035 przez email: poczta@sokolskiosrodekkultury.pl ub listownie na adres Sokólski Ośrodek Kultury ul. Grodzieńska 1 , 16 – 100 Sokółka
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przeprowadzenia wydarzenia
SZLAKIEM TYZENHAUZA – SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM”
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
5.Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, miejscowość, wizerunek) zostaną opublikowane w mediach społecznościowych
Facebook SOK, i mogą być przetwarzane w innych mediach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii
archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
a) na podstawie art.15 RODO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) na podstawie art.21 RODO wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem
8.W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez
Administratora jest wykluczenie z Projektu/Konkursu/Wydarzenia

