
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Kultury  

w Lubaczowie w celu udziału w konkursie kulinarnym „Najlepsza potrawa z drobiu”  

i konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu lubaczowskiego” podczas 

Dożynek Powiatowych. 

Ponadto oświadczam, ze zostałam/em poinformowana/y, iż w dowolnym momencie 

przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie 

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 
 
data……………………………………    czytelny podpis ………………………………………………………. 
 
 
 

ZGODA NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku podczas dożynek powiatowych, 

konkursu kulinarnego „Najlepsza potrawa z drobiu” i konkursu „Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy powiatu lubaczowskiego” w postaci zdjęć, filmów, nagrań oraz na jego 

rozpowszechnianie – przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie. Niniejsza zgoda 

obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku na stronie 

internetowej www.powiatlubaczowski.pl, w mediach społecznościowych 

administrowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, jak i innych mediach, 

zamieszczanie wizerunku w Telewizji Lubaczów i TVP RZESZÓW, Radiu Zamość, prasie oraz 

materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informowania  

i przedstawienia relacji z dożynek powiatowych konkursu kulinarnego i konkursu wieńców 

dożynkowych. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo  

i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 

 

 

 

data…………………………………….     czytelny podpis ………………………………………………… 
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http://www.powiatlubaczowski.pl/


KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury  

w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: 

       justyna@ciechanowski.net.pl lub kontakt osobisty w siedzibie  instytucji,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  organizacji konkursu 

„Najlepsza potrawa z drobiu” i konkursu „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu 

lubaczowskiego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie celów wskazanych w pkt 3 lub do 

czasu cofnięcia zgody lub wskazany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz  

w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości Pani/Pana 

udziału w konkursie „Najlepsza potrawa z drobiu” i konkursie „Najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy powiatu lubaczowskiego” podczas Dożynek Powiatowych.  

8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

 data……………………………    czytelny podpis …………………………………………………… 
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