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KARTA INFORMACYJNA 

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

1. Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu ul. Szpitalna 15a, 

22-130 Siedliszcze NIP 563-18-06-904, REGON 110151840 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Amelia Janiak (adres e-mail: 

iod.goksiedliszcze@gmail.com) 

3. Celem przetwarzania danych jest wykonywanie zadań Gminnego Ośrodka Kultury 

w Siedliszczu i innych obowiązków prawnych Gminnego Ośrodka Kultury w Siedliszczu 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO 

4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie wykonywanie zadań Gminnego Ośrodka 

Kultury w Siedliszczu i innych obowiązków prawnych Gminnego Ośrodka Kultury 

w Siedliszczu. 

5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych. 

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w 

konkursie 

9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie udziału w Konkursie „Pamiątka 

z moje miejscowości” jest dobrowolne, ale niezbędne do jego przeprowadzenia. 

Ja niżej podpisana/ podpisany Oświadczam, że: 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 

Konkursie „Pamiątka z moje miejscowości” 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć w celu 

informacji i promocji organizatorów konkursu: 

 na stronach internetowych i portalu społecznościowym Facebook 

Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i Gminnego Ośrodka Kultury 

w Siedliszczu. 

 w materiałach promocyjnych, folderach, ulotkach i wystawach 

promujących działalność Urzędu Miejskiego w Siedliszczu i Gminnego 

Ośrodka Kultury w Siedliszczu,  

 

 ................................................................................................................  

data i podpis uczestnika 
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