
Zał. nr 2b 

Do wypełnienia wyłącznie dla osób zgadzających się na publikację nagranej kolędy w AKCJI (j.n.) 

w mediach społecznościowych MOK.  

 

FORMULARZ RODO UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

w AKCJI „KOLĘDA pod CHOINKĘ” 
 

UWAGA! Karta powinna być wypełniona komputerowo lub drukiem.  

 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem do udziału 

w akcji „KOLĘDA pod CHOINKĘ”, na potrzeby niezbędne do jej przeprowadzenia. 

_________________________________________________________________________ 

                                                 

2. Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska) przez 
organizatora ww. akcji, tj. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, realizujący zadanie polegające  
na organizacji akcji „KOLĘDA pod CHOINKĘ”, który jest zarazem Administratorem ww. danych 
osobowych. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem  
w ww. akcji, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

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

            (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis uczestnika)      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA. 
 
 Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, 

informuję, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych UCZESTNIKA AKCJI jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy  

ul. B. Chrobrego 3A w Lesznie.  

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

korespondencyjny: ul. B. Chrobrego 3A w Lesznie lub e-mail: iod@mok.leszno.pl . 

 

3. Podane przez UCZESTNIKA AKCJI dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO). 

 

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, podane przez UCZESTNIKA AKCJI dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych UCZESTNIKA AKCJI  

na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

 

5. Podane przez UCZESTNIKA AKCJI dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych 

przepisów prawa. 

 

 6. UCZESTNIK AKCJI posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, prawo  

do przenoszenia danych a w zakresie przekazania danych Organizatorowi dobrowolnie do ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

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

 

7. W sytuacji, gdy UCZESTNIK AKCJI uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO 

posiada on prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

8. Podanie przez UCZESTNIKA AKCJI danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa  

w AKCJI.  

 

9. Podane przez UCZESTNIKA AKCJI dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami.  

 

10. Podane przez UCZESTNIKA AKCJI dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami  

i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 i 8 powyżej.  

 

11. Wyrażenie zgodny na udział w akcji jest jednoznaczne z akceptacją powyższych pkt.  

 

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

n               (miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis uczestnika) 

 

mailto:iod@mok.leszno.pl

