
KLAUZULA INFORMACJA O ZBIERANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PISKI
DOM KULTURY. Podstawa Prawna ROZPORZĄDZENIE 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).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piski Dom Kultury, Plac 
Daszyńskiego 16,12-200 Pisz, e-mail: pdkpisz@op.pl   tel. 87 423 26 75

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych Danielem Sudrawskim, Piski Dom Kultury, Plac 
Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz e-mail: iod.piskidomkultury@gmail.com tel. 87 423 26 
75

3. Administrator Danych Osobowych Piski Dom Kultury przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe w celu organizacji konkursu XXV Wierszowisko 2023 i wyłonienia 
zwycięzców

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 3, będzie to czas trwania konkursu do momentu wyłonienia 
zwycięzców oraz przekazania nagród.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą przekazywane do Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych w Olsztynie . Dotyczy laureata I miejsca wyłonionego na eliminacjach 
powiatowych konkursu XXV Wierszowiska 2023.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

e) prawo do przenoszenia danych.
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Piski Dom Kultury Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowaniu, w tym 
nie będą podlegały profilowaniu.
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Oświadczam, iż zapoznałem/am. się z regulaminem XXV Wierszowiska 2023
I akceptuje wszystkie jego warunki.

....................................................................... (czytelny podpis)

Poniżej < 16 roku. „Dzieci”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w konkursie XXV Wierszowisko 2023 wyrażam zgodęę  
na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych w karcie zgłoszenia 2023 
przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Piski Dom Kultury Plac Daszyńskiego 16, 
12-200 Pisz, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. Zostałem/am. poinformowany, że
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żadania zaprzestania 
ich przetwarzania.

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

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w  konkursie XXV Wierszowisko 2023 wyrażam zgodęę  
na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promowania wydarzenia, którym Administrator 
Danych Osobowych jest Piskiego Domu Kultury Pl. Daszynskiego 16, 12-200 Pisz. Zdjęcia zostanaę  
umieszczone na stronach: www.pdk.pisz.pl, koncie Facebook Piskiego Domu Kultury oraz witrynie 
ekspozycyjnej Piskiego Domu Kultury. Zostałem/am. poinformowany, że przysługuje mi prawo 
dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żadania zaprzestania ich przetwarzania.

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


