KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko wystawcy
Forma kontaktu odbiorcy z
wystawcą (np. strona www, e-mail,
telefon)
Rodzaj działalności
Krótki opis wykonywanej
działalności
Prosimy o dołączenie do zgłoszenia max. 3 zdjęć

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem kiermaszu.
…………………………………………………
Podpis wystawcy

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych
[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres mailowy,
numer telefonu) w celu utrzymania kontaktu w sprawie kiermaszu organizowanego przez Gminno-Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie.
Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do
Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła
do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie
pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w
Unii Europejskiej.

Przy właściwym postawić X
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL), informuję, że zgodnie z art. 13:
a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, tel. (75) 74 13 431, e-mail: poczta@domkultury-bolkow.pl
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Leszek Malinowski, tel. 698642854, e-mail:
iod@eventjgora.pl
c) Dane osobowe Pana/Pani lub Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody zgodnie z art.6 ust.1
lit. a oraz na przepisów prawa podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie ogólnego w celu realizacji
zadań ustawowych, określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 25 października 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1983), w celu realizacji statutowych
zadań w instytucji.
d) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
e) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
f) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dziecka dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji kiermaszu.

