
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 
119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, akceptuję warunki SŁOWIKONADY i wyrażam zgodę na 
wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 
Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie 
dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania 
zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.1.Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest  Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.2.Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji Przeglądu Słowikonada.3.Posiada 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.4Pragniemy 
poinformować, że DK „Zacisze”, wyznaczył  osobę odpowiedzialną za ochronę danych 
osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 
pod adresem e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na 
adres: Dom Kultury „Zacisze” , ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor 
ochrony danych osobowych". Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z 
korzystaniem przez Ciebie z praw związanych z przetwarzaniem danych.5.W sytuacji, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO 
posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.5.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
wymogiem Przeglądu Słowikonada; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji 
zgłoszenia do Przeglądu i związanych z nim obowiązków. Jednocześnie wyrażam zgodę na 
fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację przebiegu Słowikonady oraz ewentualną 
późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet itp.).  
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