
       Załącznik nr 1 do  
   Regulaminu uczestnictwa w „Letnie Kino Plenerowe”

O Ś W I A D C Z E N I E

Ja niżej podpisana(-y) ……………………………...................................................................
oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniu pn. „Letnie
Kino Plenerowe” organizowanym przez OKSIR Wisznia Mała w czasie pandemii na
obiektach  administrowanych  przez  OKSIR  bądź  będących  własnością  Gminy
Wisznia  Mała  oraz  akceptuję  warunki  uczestnictwa  w  wydarzeniu-  seansie
filmowym. 

2. Jestem świadomy/a zagrożenia wirusem Covid-19. 
3. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego uczestniczenia w wydarzeniu pn.

„Letnie Kino Plenerowe”.

…………………………………………
data, czytelny podpis,

………………………………………..
numer telefonu

Ochrona Danych osobowych -   KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem  danych  osobowych przetwarzanych  w  związku  z  uczestnictwem  w  wydarzeniu  jest   Ośrodek  Kultury  Sportu  
i Rekreacji w Wiszni Małej z siedzibą w Wiszni Małej, ul. Szkolna 1, 55-114 Wisznia Mała  zwane dalej OKSIR.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w OKSIR Wisznia Mała: iod_oksir@wiszniamala.pl
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), 
Dane będą przetwarzane  przez  okres  udziału  w wydarzeniach  oraz  realizacji  obowiązków prawnych  spoczywających  na OKSIR.
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych jest realizacja zadania publicznego wynikającego z z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25
października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, (co
odpowiada art. 6 ust 1. lit e RODO)  i innych przepisów prawa (co odpowiada art. 6 ust 1. lit c RODO) oraz zgody, która obejmuje
informacje udzielone w ramach pkt 2 Oświadczenia (co odpowiada art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe zostaną
usunięte po upływie 72 miesięcy od chwili realizacji wskazanych wyżej celów.
Przetwarzane dane mogą zostać udostępnione odbiorcom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  (sprostowania),  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Podanie  danych  jest  konieczne  do  udziału  w  zajęciach  a  ich  brak  uniemożliwi  takie  uczestnictwo.   Dane  wskazane  w  pkt  2
Oświadczenia  przekazywane są dobrowolne co oznacza, że ich przetwarzanie odbywa się za zgodą. Cofnięcie zgody może wywołać
negatywne konsekwencje wynikające z braku odpowiedniej wiedzy po stronie administratora.
W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Wyrażam  zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku (w formie fotograficznej i filmowej) przez OKSIR,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 24 poz. 83).
Jednocześnie  oświadczam,  że  moja  zgoda  dotyczy  fotografii  i  materiału  filmowego przedstawiających mój  wizerunek  i  może być
realizowana bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

mailto:iod_oksir@wiszniamala.pl

