
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek 

Gminnego Ośrodka Kultury w Zawonia zgodnie z art. 6 ust. 1 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 osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego 

„RODO” oraz na otrzymywanie od Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni informacji handlowych drogą 

elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. 

INFORMACJA 

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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych i Pana/Pani dzieci: jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawonia, 

 ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia; 

2) możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@gokzawonia.pl 

3) dane z deklaracji będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników oraz organizacji i przeprowadzenia zajęć, 

warsztatów w sekcjach organizowanych w GOK w Zawoni a wizerunek w celu promocyjno-informacyjnym 

działania sekcji; 

4) podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda; 

5) dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa oraz w GOK; 

6) dane będą przechowywane do rozpoczęcia kolejnego sezonu zajęć; 

7) ma Pan/Pani prawo do: 

a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

b) żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych jest dobrowolne; 

9) niepodanie danych (z wyłączeniem wizerunku) uniemożliwi udział dzieci w zajęciach; 

10) podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


