
ZAŁĄCZNIK NR 4
 DO REGULAMINU PROJEKTU KULTURALNEGO

 „ZABYTKI W OBIEKTYWIE”

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dokumentach  załączanych  na  potrzeby  realizacji  projektu  kulturalnego  „Zabytki  w
obiektywie” w celach związanych z realizacją ww projektu kulturalnego.

                  ………………………………………..

(imię i nazwisko)

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  publikowanie  mojego  wizerunku
znajdującego się na zdjęciach wykonanych na potrzeby lub w związku z realizacją projektu
kulturalnego  „Zabytki  w  obiektywie”  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w
Rzgowie, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie  lub w lokalnej
prasie w celu promocji oraz informowania o realizacji projektu promocyjnego kulturalnego
„Zabytki w obiektywie”.

………..
……………………………..

(imię i nazwisko) 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(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 informuję, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w Rzgowie;
Adres: 95-030 Rzgów ul. Szkolna 7; Tel. 42 214 10 12;
2)  Administrator danych osobowych powołał  Inspektora  Ochrony Danych Osobowych,   z  którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@biblioteka.rzgow.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  projektu kulturalnego „Zabytki w
obiektywie”,  a w przypadku przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworu powstałego w
trakcie realizacji  projektu kulturalnego dane osobowe przetwarzane będą w związku i na potrzeby
przeniesienia praw do ww. utworu.
4) Dane osobowe osób uczestniczących w projekcie będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej
przez uczestników projektu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przeniesienia praw
autorskich majątkowych do utworów powstałych w ramach realizacji  projektu kulturalnego „Zabytki
w obiektywie”, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku
wypłaty  na  rzecz  uczestników  projektu  dofinansowania  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na
podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.  
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w projekcie kulturalnym
„Zabytki  w  obiektywie”,  a  także  niezbędne  do  przeniesienia  praw  autorskich  majątkowych  do
utworów powstałych na potrzeby projektu. 
6)  Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom kontrolującym Administratora na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług
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np.  na  usługi  prawne,  doradcze,  informatyczne,  usługi  porządkowania,  archiwizacji  i  niszczenia
dokumentów.  
7)  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji  celu dla jakiego zostały
zebrane,  a  następnie  archiwizowane  przez  okres  wynikający  z  przepisów prawa.   W zakresie,  w
którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani
/ Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach,
w których w związku z realizacją projektu dojdzie do przeniesienia praw autorskich majątkowych
przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  przez  okres,  na  który  prawa  zostały
przeniesione,  zaś  w przypadku wypłaty  dofinansowania  w związku z  udziałem w projekcie  dane
osobowe będą przez okres wykonywania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych.
8)  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  posiada  Pani/Pan,  z  wyjątkami
zastrzeżonymi przepisami  prawa,  następujące uprawnienia:  dostępu do swoich danych osobowych
oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc
na  adres  Administratora  lub  drogą  elektroniczną  kierując  korespondencję  na  adres
iod@biblioteka.rzgow.pl.
9)  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w
przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Zachęcamy jednak najpierw do skorzystania z kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej
Bibliotece Publicznej  w Rzgowie.  Wszystkie pisma kierowane do Inspektora są rejestrowane i  na
pewno trafią do adresata.
10)  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  poddawane
profilowaniu.


