Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w oparciu o zgodę
Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w wydarzeniach kulturalnych jest
Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy placu Kościuszki
18, tel. 44 712 23 69, e-mail: kontakt@mck-tm.pl.
2. W celu skorzystania ze swoich praw wynikających z RODO, odwołania zgody należy
skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem wskazanych danych kontaktowych
lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mck-tm.pl.
3. Dane osobowe wraz z wizerunkiem osób, których dane dotyczą, będą przetwarzane w celach
statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w mediach
tradycyjnych i elektronicznych oraz na stronie internetowej.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym i konieczne dla realizacji zadań kulturalnych
związanych z naszą działalnością.
5. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w imprezach organizowanych na podstawie
Pani/a zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/u także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej
zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż zakończenie imprezy
oraz jako dane archiwalne w związku z naszą działalnością kulturalną.
9. Pani/a dane mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
przepisów prawa.
10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
11. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)
Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), wyrażam zgodę na nieodpłatne
i wielokrotne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w materiałach audiowizualnych i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonanych podczas
konkursowego przeglądu teatrów amatorskich „Tomaszowskie Teatralia ‘2022”,
organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Zgoda niniejsza obejmuje utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz
rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki
i metody oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i relacji filmowych na
stronach internetowych, na profilach społecznościowych Miejskiego Centrum Kultury w
Tomaszowie Mazowieckim oraz lokalnych mediów w celu promocji i dokumentacji tego
wydarzenia.

......................................................
(miejscowość, data)

…………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

