
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM KULTURY   

 Jako Administrator Danych ( Domu Kultury ) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady 
(UE) 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 (dalej: 
RODO)  pragniemy poinformować Cię, że realizujemy poniższe cele, w których niezbędnym jest przetwarzanie 
danych osobowych osób chcących skorzystać z działalności prowadzonej przez naszą placówkę. Będziemy 
prosić Cię, byś zapoznał się z celami dla których potrzebujemy Twojej dobrowolnej zgody wyrażonej w sposób 
świadomy i nieprzymuszony na przetwarzanie zgodnie z prawem Twoich danych osobowych :   
 

Opis celu, dla którego chcemy przetwarzać 
Twoje dane  

Zakres danych niezbędnych do realizacji celu  

 Prowadzenie ewidencji uczestników zajęć 
realizowanych przez instruktorów,  

 Prowadzenie konkursów w oparciu o zapisy 
statutowe placówki  

Podstawa art.6. ust.1 pkt.a RODO 
Dane identyfikujące Twoją osobę , w tym :  
+ imię i nazwisko,  
 

 Przetwarzanie wizerunku podczas 
uczestniczenia w organizowanych zajęciach, 
spotkaniach i prelekcjach, 

 Publikowanie wizerunku w gazetce lokalnej 
lub biuletynie gminnym, 

 Publikowanie wizerunku na naszej stronie 
WWW, Facebook i Instagramie 

Podstawa prawna : art.6. ust.1 pkt.a RODO 
Dane identyfikujące Twoją osobę , w tym : 
+ Wizerunek osoby w postaci cyfrowej zdjęcia  
   lub utrwalenia w formacie wideo,  
+ Imię i nazwisko. 

 Opracowywanie sprawozdań z działania 
placówki wymaganych rozliczeniem 
dofinansowania działalności, w tym również 
środków zewnętrznych np. projekty UE 

Podstawa prawna: art.6. ust.1 pkt.a RODO 
Dane identyfikujące Twoją osobę , w tym; 
+Imię i nazwisko,  
+ogólny adres zamieszkania np. sołectwo 

 Powiadomienia o zajęciach lub terminach 
nadchodzących imprez.  

Podstawa prawna ; art.6. ust.1 pkt.a RODO 
Dane identyfikujące Twoją osobę , w tym : 
+ Numer Twojego telefonu komórkowego;  
+ e-mail  

  
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Prywatności opisaną 
szczegółowo na stronie BIP, gdzie możesz zapoznać się również poziomem ochrony Twoich danych, które 
wprowadziliśmy byś czuł się pewnie, że Twoja prywatność jest dobrze chroniona .  
Zapewniamy Cię, że Twoje dane w ramach wyrażonej dobrowolnej zgody nie będą nikomu udostępniane. 
Zapewniamy Cię, że będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe tak długo jak wymaga jedynie realizacja 
celu dla którego udzieliłeś nam zgody, lecz nie dłużej niż 5 lat (podstawa: Statut Domy Kultury w Żabiej Woli 
–załącznik do Uchwały nr 74/XII/2007 Rada Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2007 r. §3 pkt.1-3 ) 
Jeśli podpiszesz niniejszą zgodę na podstawie, której będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu 
podjęcia przez Ciebie decyzji, że się rozstajemy nabywasz poniższe prawa do zarządzania bezpieczeństwem 
swoich danych, jakie nam powierzysz. Przysługuje Ci : 

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 
3. Prawo do usunięcia danych, 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

ZGODA  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

     Jeśli chciałbyś po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych skorzystać z wymienionych praw, możesz to zrobić 
w dowolnym momencie kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@cdkp.pl  
Musisz wiedzieć, że brak Twojej zgody może niekiedy uniemożliwić nam zrealizowanie celu.  
 Ja ………………………………………………………………………………………. po zapoznaniu się z powyższą klauzula 
informacyjną, jestem świadomy nabytych praw do zasobu danych osobowych, jakie przekazuje na czas 
podpisania niniejszej zgody i poziomu ich ochrony przez Administratora Danych . Wyrażam niewymuszoną  
i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych w wymienionych w klauzuli informacyjnej celach. 
Potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i sposobie ich dochodzenia. 

                                                                                                              
          …………… DATA I PODPIS …………………………………………………….. 
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