
                                                                                                 
  ……………………................. 

                                                                                                       (miejscowość, data) 
 

Ja, niżej podpisany 
……………………………………………………………………………….. 

      
     Wyrażam zgodę         Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, 
telefon, adres e-mail, adres) i  nieodpłatnej publikacji  wizerunku i ewentualnego udzielenia wywiadu 
mojego 
 
Oświadczam, że 

OŚWIADCZENIE 

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 
84-100 Puck ul. 10 Lutego 29 

tel. 58 673 16 55 e-mail: oksit@oksit.puck.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@oksitpuck.pl 

Celem przetwarzania jest Przyjmowanie zgłoszeń i 
rozliczenie wystawców przez 
okres niezbędny do realizacji 
celu 

Podstawą 
przetwarzania są: 

 Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, Zgoda 

Odbiorcami danych 
osobowych są 

Uczestnicy imprez, czytelnicy lokalnej prasy i użytkownicy stron internetowych 
oksitpuck.pl, kaszuby24.pl, gmina.puck.pl i ich portali społecznościowych 

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony 

Mam prawo do Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego 

Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody 
należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w 
formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją 
wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z 
przepisów prawa. 

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Nie podanie 
tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań administratora. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.  

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane.  

Znana jest mi treść przepisów o ochronie danych osobowych oraz Polityki Ochrony Danych 

Imię 
 

Nazwisko Data Podpis uczestnika 

 
 
 

   

 


