Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania
osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rossoszu

danych

Na podstawie art. 13 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej:
„RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, 21-533
Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 53, e-mail: gokrossosz@o2.pl.
2) Z Administratorem Pani/ Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail:
gokrossosz@o2.pl lub pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury, 21-533 Rossosz, ul.
Batalionów Chłopskich 53.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki iod@rossosz.pl , telefonicznie pod nr.
telefonu 83 378 45 57 lub pisemnie adres korespondencyjny Urzędu Gminy w Rossoszu, 21533 Rossosz, ul. Lubelska 8.
4) Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, tj. w zakresie zadań powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rossoszu na
podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020
r., poz. 194);
 wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 realizacji umów zawieranych ze zleceniobiorcami, pracownikami, kontrahentami na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w jej
treści zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Odbiorcami danych osobowych będą:
 podmioty publiczne uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT.
6) Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. c) RODO, będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań przez Administratora. Okres
przechowywania tych danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do
przeprowadzenia archiwizacji.
Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji umów. Okres przechowywania tych danych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres
5 lat potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji zadań Administratora lub do czasu jej odwołania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania
kopii), prawo żądania ich sprostowania (poprawienia) – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw.
prawo do bycia zapomnianym, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach
określonych w Rozporządzeniu.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej odwołaniem.
8) Niepodanie danych utrudni realizację celów, wymienionych w pkt. 4, lecz nie wpłynie na
realizację zadań ustawowych realizowanych przez Administratora.
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Ochrona danych osobowych, w tym wizerunku Uczestnika zajęć,
wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, że:
1) Udział w zajęciach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub innych, organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu jest dobrowolny. Uczestnicy, lub w przypadku
osób niepełnoletnich ich opiekowanie prawni, wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu.
2) Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu zajęć,
wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rossoszu, w tym również utworów powstałych w trakcie zajęć, w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
i promocyjno-marketingowych i wykorzystania tego materiału do publikacji w związku z
prowadzoną działalnością.
3) Udział w zajęciach, wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub innych z uwzględnieniem
warunku o którym mowa w pkt 1, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w
Rossoszu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie jego
wizerunku, w tym również utworów powstałych w trakcie zajęć w wyżej wskazanym
zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w
szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach
internetowych, w tym w mediach społecznościowych, prowadzonych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Rossoszu, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych
lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu
oraz w publikacjach Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu, a także w publikacjach i
serwisach osób trzecich.
4) Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu zapewnia, że wizerunek Uczestników zajęć,
wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych, organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rossoszu, w tym również utworów powstałych w trakcie zajęć, nie będzie
wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w
szczególności prawo do wynagrodzenia.
5) Każdy, kto korzysta z zajęć, wydarzeń kulturalnych, sportowych lub innych organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego
danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych,
zdjęciowych dokonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu
w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Gminnego Ośrodka Kultury w

Rossoszu jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Administratorowi Danych
Osobowych tj. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu.
6) Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane
osobowe podane przez Uczestnika będą jednak przetwarzane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Rossoszu w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz
mogą być wykorzystywane w celach komunikacji pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Rossoszu a Uczestnikiem.

Rossosz, dnia……………….

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo
wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie wizerunku mojego dziecka tj.
umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowanych podczas zajęć oraz w trakcie uczestniczenia w programach,
projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach, organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie
i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Rossoszu, w mediach społecznościowych prowadzonych
i zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu, kronikach, tablicach
ściennych, materiałach promocyjnych oraz w mediach w celu promocji Gminnego
Ośrodka Kultury.
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

…………………………………………………..……
(Imię i Nazwisko dziecka)

………….………….…………………………………………..
(Imię i Nazwisko oraz podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - tekst jednolity Dz.U.2019 poz.1231, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.
9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO).

Rossosz, dnia………….……….

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo
wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie mojego wizerunku, umieszczanie zdjęć
oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas
zajęć oraz w trakcie uczestniczenia w programach, projektach, zawodach, konkursach
i innych uroczystościach, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu.
Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez mnie
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rossoszu, w mediach
społecznościowych prowadzonych i zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Rossoszu, kronikach, tablicach ściennych, materiałach promocyjnych oraz w mediach
w celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury.
Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

…………..………….………….…………………………………………..
(Imię i Nazwisko oraz podpis)

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych - tekst jednolity Dz.U.2019 poz.1231, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.
9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO).

