
Zgoda na przetwarzanie danych INSTRUKTORA*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu zamieszczenia relacji z VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca
INSPIRACJE 2023 na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, na profilach na
Instagramie i Facebooku oraz w „Gazecie Kurier”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu prawach:  administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (dalej  MOK), ul.  Wolności  2,  
44-230 Czerwionka-Leszczyny. MOK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie,
pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub pocztą elektroniczną, na adres:
iod@mokcl.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania Festiwalu, w tym zapisów, kontaktowania się,
przyznania  nagród i  wyróżnień,  co jest  zgodne z  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO.  Jeśli  wyrazi  Pani/Pan zgodę,  Pani/Pana
wizerunek może zostać wykorzystany w celu  zamieszczenia relacji  z  Festiwalu na stronach internetowych MOK, na
profilach na Instagramie i Facebooku oraz w „Gazecie Kurier”, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. P odanie danych
osobowych  jest  warunkiem  udziału  w  Festiwalu.  Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  profilowaniu,  tj.
zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech.
Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania),
usunięcia (w określonych prawem przypadkach),  ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach),  
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.  Dane  osobowe  będą  udostępniane  jedynie  podmiotom  upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na
podstawie  powszechnie  obowiązujących przepisów prawa.  Dane osobowe będą przechowywane jedynie  w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane
mogą  być  przechowywane jedynie  w  celach  archiwizacyjnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  w tym
zakresie. 

………………………………………………………..
(data i podpis instruktora)

Zgoda na przetwarzanie danych CHOREOGRAFA*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu zamieszczenia relacji z VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca
INSPIRACJE 2023 na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, na profilach na
Instagramie i Facebooku oraz w „Gazecie Kurier”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu prawach:  administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach (dalej  MOK), ul.  Wolności  2,  
44-230 Czerwionka-Leszczyny. MOK wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie,
pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub pocztą elektroniczną, na adres:
iod@mokcl.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania Festiwalu, w tym zapisów, kontaktowania się,
przyznania  nagród i  wyróżnień,  co jest  zgodne z  art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO.  Jeśli  wyrazi  Pani/Pan zgodę,  Pani/Pana
wizerunek może zostać wykorzystany w celu  zamieszczenia relacji  z  Festiwalu na stronach internetowych MOK, na
profilach na Instagramie i Facebooku oraz w „Gazecie Kurier”, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. P odanie danych
osobowych  jest  warunkiem  udziału  w  Festiwalu.  Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  profilowaniu,  tj.
zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech.
Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania),
usunięcia (w określonych prawem przypadkach),  ograniczenia przetwarzania (w określonych prawem przypadkach),  
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.  Dane  osobowe  będą  udostępniane  jedynie  podmiotom  upoważnionym  do  uzyskania  informacji  na
podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  jedynie  
w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały
zebrane,  dane mogą być  przechowywane jedynie  w celach archiwizacyjnych,  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. 

………………………………………………………..
(data i podpis choreografa)

*w przypadku, gdy Instruktor i Choreograf to ta sama osoba, wystarczy podpisana zgoda dla Instruktora
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