
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja,  ______________________________________________________________________________,  dobrowolnie
wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w formie nagrań oraz zdjęć i upublicznianie go wraz z  imieniem 
i nazwiskiem na stronie  internetowej:  http://moksial.pl/ oraz profilu MOKSiALu na Facebook'u, a także  w obrębie
placówki (umieszczanie zdjęć na ścianach) w związku z realizacją zajęć organizowanych przez MOKSiAL w Szklarskiej
Porębie w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z przedstawioną klauzulą informacyjną.

 
_________________________________________

data i podpis osoby, której dane dotyczą

KLAUZULA INFORMACYJNA- WIZERUNEK
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informujemy,
że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie z siedzibą przy ul. Słowackiego 13; 58-580 Szklarska Poręba. Z administratorem
mogą  się  Państwo  skontaktować  za  pomocą  adresu  e-mail:  dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl bądź  pod
wskazanym adresem siedziby. 

• Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych.  Jest  nim  Pani  Marlena  Stach-lewandowska.  Można  się  z  Nim
kontaktować przez adres e-mail: iodo@mok.szklarskaporeba.pl

• Administrator przetwarza dane osobowe, w postaci wizerunku, w celu promowania działań Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w związku z organizacją zajęć organizowanych w
roku szkolnym 2019/2020  na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

• Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nieobowiązkowe. W przypadku braku wyrażenia zgody, konsekwencją
będzie brak możliwości udostępnienia wizerunku w związku z wzięciem udziału w zajęciach na stronach
internetowych http://moksial.pl/ , profilu MOKSiAL na Facebook'u w obrębie placówki (umieszczanie zdjęć
na ścianach) 

• Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym
odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym
muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

• Administrator będzie przechowywać dane osobowe do czasu wycofania zgody lub do chwili załatwienia sprawy,
a następie przez okres wynikający z zasad określonych w przepisach prawa.

• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

• W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo
do  ograniczenia,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  usunięcia,  prawo  do  przenoszenia,  prawo  do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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