Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
podanym zakresie przez Dyrektora Chełmińska Dom Kultury w Chełmnie w celu udziału w
elimanacjach 25 KUJAWSKO-POMORSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI „AWANS’19”
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres sekretariat@chdk.pl lub listownie na adres Chełmiński Dom Kultury,
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno

……………………………………………………
/podpis osoby wyrażającej zgodę/

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Chełmna informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury, z
którym można skontaktować się listownie na adres ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno,
mailowo na adres e-mail:.dyrektor@chdk.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. 56 686 48 08.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod.@chelmno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w eliminacjach 25 Kujawsko –
Pomorskiego Festiwalu Piosenki „AWANS 19” w Chełmnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania Pani/Pana lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

