
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu   

na inicjatywy kulturalno – społeczne   

w ramach projektu 

„NASZ PYRZYCKI DOM KULTURY+” 

Obowiązek informacyjny dla uczestników biorących udział w działaniach Pyrzyckiego Domu 

Kultury z siedzibą w Pyrzycach 

 

Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Pyrzyckim Domu Kultury 

z siedzibą: Plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce jest: Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury jako 

Administrator Danych Osobowych. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez  

e-mail: biuro@multi-complex.pl, pod numerem telefonu: 501 414 754 lub pisemnie  

na adres: Plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce  

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą: 

a. w celu realizacji zadań statutowych przez Administratora (m. in. udział w zajęciach 

i imprezach artystycznych organizowanych przez Pyrzycki Dom Kultury) na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b. w celu promocji i potrzeb funkcjonowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

- w przypadku wyrażania zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie 

wizerunku oraz na kontakt telefoniczny. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz  inne  instytucje, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Pyrzyckim Domem Kultury przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem jest Pyrzycki Dom Kultury. 

5.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

6.  Mają Państwo prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania sprostowania 

danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem 

nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy 

ul. Stawki 2. 

7. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych 

przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania 

danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez Administratora. 
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Klauzula zgody na kontakt telefoniczny:   

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny/ mailowy według wskazanego numeru telefonu/adresu 

mailowego  w celach kontaktowych. 

      

 Pyrzyce, data.…………………………………………………………….. 

 (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego, lub uczestnika pełnoletniego)  

 

 

 

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku: 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie  wizerunku mojego 

dziecka/podopiecznego przez Administratora, którym jest Pyrzycki Dom Kultury z siedzibą: 

Plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów 

zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas zajęć, konkursów i uroczystości 

organizowanych przez Pyrzycki Dom Kultury, jak udostępnianie na stronie internetowej oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek będzie 

wykorzystany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania. 

Dopuszcza się możliwość przetwarzania wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycje. Dane 

w formie wizerunku będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Wiem o przysługujących mi prawach zamieszczonych w obowiązku informacyjnym oraz 

o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej 

wycofaniem. 

    

Pyrzyce, data.…………………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego, lub uczestnika pełnoletniego) 


