ZGODA NA UCZESTNICTWO
W WARSZTATACH PISANIA IKON
organizowanych przez
Urząd Miejski w Woźnikach, finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ja, …………………………………………………………………………………………………. ,
(imię i nazwisko)
zamieszkały …………………………….…..……………………………..........................................
nr telefonu oraz adres e-mail …...........................................................................................................
Wyrażam zgodę na udział w Warsztatach pisania ikon
odbywających się na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach

1. Warsztaty odbywać się będą w dniach: 9,10,16,17,23,24,29,30 października 2020 r. w godz.
od 8:00 - 13:00.
2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem warsztatów i w pełni go
akceptuję.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie wykonanej przeze mnie ikony podczas
zorganizowanej wystawy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach, na stronie
internetowej www.wozniki.pl oraz w informacji, zawartej w lokalnej gazetce.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów
niniejszych warsztatów zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn. zm) oraz na wykonanie zdjęć podczas trwania warsztatów
i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych
oraz na stronie internetowej.

.……………………………………………………………
(Podpis uczestnika warsztatów i data)

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul. Rynek 11,
42-289 Woźniki. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria
Nowaczyk-Biegisz, e-mail: urzad@wozniki.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit.b
Rozporządzenia 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/WE (dalej jako RODO).
Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia
Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe
przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów, jednak nie
dłużej niż 5 lat. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie papierowej. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

…..............................................
miejscowość i data

….........................................
podpis uczestnika warsztatów

