
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
FESTIWAL NIETOPERZY – EDYCJA 2021

….....................................................................................…
imię i nazwisko  

Oświadczam,  iż  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczenie danych osobowych
mojego dziecka ………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w postaci
wizerunku na ulotkach, banerach, plakatach,  w pamiątkowych publikacjach,  w filmie oraz
w postaci głosu w filmie, czyli materiałach edukacyjnych i promocyjnych przygotowanych
przez  Organizatorów Festiwalu  Nietoperzy  w celu  upamiętnienia  wydarzeń związanych
z  Festiwalem  oraz  jego  promocji.  Oświadczam,  że  zostałem  poinformowany/zostałam
poinformowana, iż wizerunek i głos zostaną wykorzystane w celach reklamowych Festiwalu
w radiu,  telewizji  i  prasie  oraz na portalach  społecznościowych jak FB, YT, jak również
przekazane  osobom  współpracującym  z  Organizatorami.  W  związku  z  powyższym  mam
możliwość cofnięcia zgody tylko do dnia rozpoczęcia Festiwalu Nietoperzy – edycja 2021
tj. do 10 września 2021 roku i moje prawa jako właściciela danych nie będą mi przysługiwały
po  tym  czasie.  Przygotowane  materiały,  relacje  prasowe  i  telewizyjne  będą  dotyczyły
wydarzeń związanych z obchodami Festiwalu Nietoperzy – edycja 2021, w których Państwa
Dzieci będą uczestniczyć i mają na celu  upamiętnienie wydarzeń związanych z obchodami
Festiwalu Nietoperzy oraz promocję Festiwalu i Gminy, jak również pogłębienie współpracy
przedstawicieli organizacji kultury i oświaty ze Środowiska Lokalnego. 

* niepotrzebne skreślić

Powyższa zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w formie pisemnej tylko do w/w terminu.

.........................................                      ..........………………………..........…
miejscowość, data     podpis rodzica/opiekuna prawnego/osoby pełnoletniej

Organizatorzy czują się w obowiązku zwrocić uwagę na ponadnarodowy charakteru przepływu danych w ramach serwisów: 1) YouTube z
zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube
pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework oraz 2) FB z polityką prywatności pod
adresem www https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

Administratorami Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administratorzy") są: 1. Stowarzyszenie „Ceramika bez granic”, ul. Rodziny
Poganów  1,  32-080  Zabierzów,  e-mail:  ceramikabezgranic@gmail.com  2.  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Jerzmanowicach  32-048
Jerzmanowice, ul. Centralna 97 NIP: 677 13 12 605, REGON 350962759, e-mail: gok@jerzmanowice.eu 3. Stowarzyszenie Ekoturystyki
Ostaniec  Gminy  Jerzmanowice-Przeginia,  ul.  Nietoperzowa  88,  32-048  Jerzmanowice,  KRS  0000147569,  NIP  6772128312,  REGON
357091575, e-mail: tsieradzka@interia.pl We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
danych  można  uzyskać  informację,  przesyłając  wiadomość  na  adres  e-mail:  patrycja@informatics.jaworzno.pl,
ceramikabezgranic@gmail.com,  tsieradzka@interia.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie: art.  6 ust.  1 litera a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli na podstawie dobrowolnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w plenerze, wystawie poplenerowej oraz konkursie,
obsługi uczestników w/w wydarzeń oraz zapewnienia prawidłowej ich organizacji, w tym rozliczenia, prowadzenia dokumentacji związanej
z w/w wydarzeniami, jak również jej archiwizacji oraz promocji pleneru, wystawy poplenerowej i konkursu, a będą przechowywane do
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług,
w  tym współorganizatorzy,  patroni  oraz  fundatorzy  Festiwalu  Nietoperzy  2021,  w  tym Stowarzyszenie  Ekoturystyki  Ostaniec  Gminy
Jerzmanowice-Przeginia, ul. Nietoperzowa 88, 32-048 Jerzmanowice jako fundator nagród w konkursie.

Państwa dane  nie będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany w tym również  profilowane.  Administratorzy danych nie przekazują
danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w
ramach  serwisów  społecznościowych  jak  FB  czy   YouTube  z  zastosowaniem  stosowanych  przez  w/w  podmioty  klauzul  umownych
zatwierdzonych  przez  Komisję  Europejską  i  decyzji  Komisji  Europejskiej  stwierdzających  odpowiedni  stopień  ochrony  danych
w odniesieniu do określonych krajów.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub
uzupełniania  danych  osobowych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  usunięcia  danych,  przeniesienia  danych  osobowych,  prawo  do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod
adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.


