
w



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem filmu do Barć Film Festiwal
organizowanego  przez  Miejski  Dom  Kultury  w  Barcinie,  w  którym  to  zgłoszeniu
…………………………………………………………………………………… występuje jako Zgłaszający.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  prezentację
wizerunku  na  następujących  stronach:  www.mdkbarcin.com.pl.,  www.mdkbarcin.com.pl/poglos-
barcina,  www.facebook.com/kulturabarcin/,  www.facebook.com/kinofermentbarcin,
www.tvlbarcin.pl, afiszach, folderach i innych nośnikach, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z
Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE  2016/679  z  dnia  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), publ. Dz. Urz. UEL Nr 119, s. 1 w celu realizacji postanowień Regulaminu Konkursu
filmów krótkometrażowych podczas Barć Film Festiwal  organizowanym przez Miejski Dom Kultury w
Barcinie. Zgoda dotyczy przetwarzania moich danych, ich udostępniania oraz prezentacji wizerunku
na  potrzeby  realizacji  konkursu  oraz  promocji  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Barcinie  oraz
współpracujących podmiotów. Dane będą przechowywane w Miejskim Domu Kultury w Barcinie. 

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

(data, podpis Zgłaszającego)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin. tel. 52 353 93 90, email: kulturabarcin@o2.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

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

(data, podpis Zgłaszającego)

http://www.facebook.com/kulturabarcin/
http://www.facebook.com/kinofermentbarcin

