
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Powiatu Słupskiego z siedzibą przy 

ul. Janusza Korczaka 1, 76-231 Damnica. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Powiatu Słupskiego możliwy jest pod 

numerem telefonu: 59 844 57 58 oraz adresem e-mail: biuro@kultura.powiatslupsk.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora Danych na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

4. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.* 

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie umowy lub 

zgody. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi.  

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego za niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Organem właściwym dla ww. skargi 

jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować niezakwalifikowaniem do Przeglądu. 

 

Zgodnie z art. 6. ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

powyższego Przeglądu.  

 

 

 

…...…………………        …...…………………. 

  Data          Podpis 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOROSŁEGO UCZESTNIKA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do 

przeprowadzenia XI Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej organizowanego przez Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego (adres: 76-231 Damnica, ulica Janusza Korczaka 1, REGON: 

220351700, NIP: 839 300 84 15) wpisanego do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego pod 

numerem 1/2007. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługującym mi prawie dostępu do moich 

danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub 

stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, 

nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla 

którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie mojego wizerunku oraz imienia i 

nazwiska w materiałach tekstowych, audio, audio-wizualnych i fotograficznych wykonanych w 

trakcie trwania XI Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej i rozpowszechnianych przez Centrum 

Kultury Powiatu Słupskiego za pośrednictwem różnych publikatorów. Zgoda niniejsza obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie 

materiałów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Centrum Kultury Powiatu 

Słupskiego na całym świecie, bez ograniczeń czasowych. Wyrażam także zgodę na podanie do 

publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas uroczystego rozstrzygnięcia przeglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

..................................                        ....................................................................... 

miejscowość i data                         podpis (imię i nazwisko) 

 

 


