
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art.  

13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informuje się że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Słupcy z siedzibą w Słupcy przy  ul. Traugutta 5., e-mail : dyrektor@mdkslupca.pl,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych działającego przy Miejskim 
Domu Kultury w Słupcy są w dyspozycji dyrektora MDK i mogą być dostępne do wglądu 
dla uczestnika konkursu.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizowaniem Konkursu 
Pieśni i Poezji Patriotycznej im. Tomasza Garsztki w dniu 10 listopada 2022 r..
4.  Administrator  danych nie  planuje  przekazywać  danych  osobowych poza  Europejski 
Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania,  a  w 
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej  wycofania.  Skorzystanie z 
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody. 
8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy RODO; 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pani/Pan 
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie  brak  podstaw  prawnych  do  przyjęcia  zgłoszenia  do  Konkursu  Pieśni  i  Poezji 
Patriotycznej w Miejskim Domu Kultury w Słupcy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z  w/w klauzulą informacyjną i  zgodnie z art.6 
ust.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia  2016  r.,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  przez 
dyrektora Miejskiego Domu Kultury z siedzibą przy ul. Traugutta 5, 62-400 Słupca, e-
mail:  dyrektor@mdkslupca.pl w  celu  przeprowadzenia  Konkursu  Pieśni  i  Poezji 
Patriotycznej..

    .................. .............                                               .......................................
        Data                                                                          Czytelny podpis*

*W przypadku osoby niepełnoletniej, podpisuje
   rodzic lub opiekun prawny dziecka

mailto:burmistrz@miasto.slupca.pl
mailto:dyrektor@mdkslupca.pl

