
ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Łosicki Dom Kultury, ul. 

Piłsudskiego 4 w celu rejestracji uczestników imprezy organizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice 

oraz Łosicki Dom Kultury, sporządzenia niezbędnej dokumentacji uczestników parady starych pojazdów.  

Łosice, dnia ______________                                                           

                               Czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 
jest: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, telefon 
kontaktowy: (83) 306 88 21. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w paradzie pojazdów. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z 
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
brak uczestnictwa w ww. pardzie. 
 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

                                                                                                                    Podpis 

 

 

ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz innych mediów z moim wizerunkiem, 

utrwalonym podczas organizowanej imprezy przez burmistrza Miasta i Gminy Łosice oraz Łosicki Dom Kultury, 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i 

powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z działalnością prowadzoną przez Miasto i Gminę Łosice oraz Łosicki Dom Kultury. 

 

Łosice, dnia ______________                                

Czytelny podpis 

 


