
O  Ś  WIADCZENIE  

………………………………. zamieszkały/a ……………………………………………………………...
           (imię i nazwisko)                                                                              (miejscowość)
wyrażam zgodę na umieszczenie mojego numeru telefonu komórkowego………………………………. 
                                                                                                                               (numer telefonu)
w bazie sms Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie
w celu otrzymywania informacji o aktualnych wydarzeniach odbywających się w GOUK w Różanie.

                                                                                                                                                …………………………………...
                                          (data i czytelny podpis)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie do realizacji celów statutowych
GOUK w Różanie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 z późń. zm.)

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) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Różanie jest Dyrektor GOUK w Różanie z siedzibą ul. Mickiewicza 5.
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym można  się  skontaktować  się  w  sprawach  ochrony  swoich  danych
osobowych pod numerem telefonu: 29 7669 042 lub adresem e-mail: biuro@gouk.pl
3.  Celem  przetwarzania  danych  w  Gminnym  Ośrodku  Upowszechniania  Kultury  w  Różanie  jest  wykonywanie  podstawowych  zadań
instytucji, związanych z celami statutowymi (m.in. organizacja imprez, zajęć, konkursów, warsztatów, wycieczek, etc.) zgodnie z art. 6 ust.1
RODO.
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Pani/Pana  dziecka  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

……………………………….
                                                                (data i czytelny podpis)


