
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – RODO, informuję, że:  

 

I. Administratorem danych osobowych zbieranych od Pana/Pani, a dotyczących Pana/Pani dziecka jest 

Centrum Kultury imienia. Józefa Mehoffera, ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce (tel. 17 22-18-228) 

reprezentowane przez Dyrektora Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za 

pośrednictwem adresu e-mail: parysa@ropczyce.eu. 

 

III. Dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w następującym celu: 

1) wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych 

i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Taneczne Figle”, organizowanym przez Centrum 

Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach 

2) związanym z promocją działań w zakresie edukacji kulturalnej poprzez publikację wizerunku 

Pana/Pani dziecka, utrwalonego podczas konkursu na stronie internetowej Centrum Kultury 

imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach , prasie lokalnej, na Facebook i Instagramie  

IV. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Pana/Pani zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

V. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani dziecka mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru 

danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

VI. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane: 

 

1) w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 1) do czasu zakończenia przeglądu lub 

do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody. 

2) w przypadku realizacji celu określonego w pkt III pkt 2) do czasu cofnięcia przez Pana/Panią 

zgody. 

 

VII. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 dostępu do treści danych– na podstawie art. 15 RODO, 

 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO, 

 usunięcia – na podstawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO, 

 

VIII. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych Pana/Pani 

dziecka, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani dziecka naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO. 

 

X. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 1) 

jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału Pana/pani dziecka w przeglądzie. 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadku realizacji celu określonego w pkt III ppkt 2) 

jest dobrowolne. Fakt nie podanie danych skutkował będzie niemożliwością utrwalania wizerunku 

Pana/Pani dziecka i jego publikacją na stronie internetowej Centrum Kultury,  prasie lokalnej i na 

Facebook.  

XI. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu.  

 

Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są 

dla mnie zrozumiałe. 

 

 …………………………………………………………… 

data i podpis opiekuna / instruktora zespołu 

mailto:parysa@ropczyce.eu


 

Lista członków zespołu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……………………………… Podpis instruktora zespołu 


