
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb niezbędnych

do realizacji eliminacji gminnych XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”
organizowanych przez Wołowski Ośrodek Kultury (zgodnie 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 – ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).

....................................…                                                                  .......................................
(podpis)                                                                                            (miejscowość, data)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Generała 
Władysława Sikorskiego 6, 56-100 Wołów; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 
pawel@edirections.pl;
3. Odbiorcą Pani/Pana syna/córki danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana syna/córki dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana syna/córki dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez 
okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów.
6. Posiada Pani/Pana syna/córki prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pana syna/córki prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana syna/córki dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki:
……………................................, w tym również jego wizerunku w związku z udziałem w eliminacjach 
gminnnych XXVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”.
10. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie, przechowywanie i 
rozpowszechnianie wizerunku mojego syna/córki w elektronicznych kanałach informacyjnych 
Wołowskiego Ośrodka Kultury a także w prasie i telewizji lokalnej i ogólnopolskiej, które obejmą 
patronat medialny WOK. W materiałach promocyjnych i reklamowych WOK, instytucji, organizacji
i podmiotów współpracujących lub sponsorujących działalność WOK.

  ...............................                                                                                 ...............................
       (podpis)                                                                                                    (miejscowość 


