ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ OSOBY PONIŻEJ 15. ROKU ŻYCIA
W WYDARZENIU: WIECZÓR STRASZNYCH FILMÓW

Ja, ………………………………....................................... (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego),
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………….. (imię
i nazwisko dziecka) w wydarzeniu pod nazwą: Wieczór Strasznych Filmów, w trakcie którego
będą

wyświetlane

filmy:

„Piła.

Dziedzictwo”

i

„Nieznajomi.

Ofiarowanie”

(dostępne od 15 lat). Wydarzenie odbędzie się 31 października 2019, od godziny 18.00 w Kinie
„Karolinka” zlokalizowanym w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu (ul. Plebiscytowa 9).

Telefon kontaktowy: ……………………..………………………..…….………………….…………….....
Numer może być wykorzystany tylko w celu potwierdzenia prawdziwości oświadczenia.

…………………………………………………….
Podpis opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
dziecka w związku z udziałem w wydarzeniu Wieczór Strasznych Filmów organizowanym przez
MDK w Lublińcu.
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych jest
dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
…………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu
(42-700), nr telefonu 34 351 06 83, adres email: mdk@lubliniec.pl
II.

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl; telefon: 34-356-32-52 wew. 25; lub pisemnie na
adres siedziby Miejskiego Domu Kultury, wskazanym w pkt I.
III.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w związku z udziałem osoby poniżej 15. roku życia w wydarzeniu Wieczór
Strasznych Filmów organizowanym przez MDK w Lublińcu na podstawie posiadanej zgody w związku z art. 6
ust. 1 lit. a RODO
IV.

Odbiorcy danych

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
V.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane w celu pozyskania zgody na udział w wydarzeniu będą przechowywane do 7
listopada 2019. Po tym terminie zostaną zniszczone.
VI.

Prawa

Przysługuje Pani/Panu:
a)
b)
c)

d)

prawo dostępu do danych swojego dziecka oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) danych swojego dziecka,
prawo do usunięcia danych osobowych dziecka (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego,
aby Miejski Dom Kultury przetwarzał dane osobowe Pani/Pana dziecka, to na żądanie zostaną one
usunięte),
ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, aby Miejski Dom Kultury ograniczył
przetwarzanie danych osobowych dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem, Miejski Dom Kultury ma
nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żeby Miejski Dom
Kultury je usunął, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

g)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan uważa, że Miejski Dom Kultury
przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Miejski Dom Kultury przetwarza na
podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem),

W celu wykonania swoich praw, proszę skierować swoje żądanie pod adres email: iod@cuw.lubliniec.pl,
zadzwonić pod numer: 34-356 32 52 wew. 25, lub udać się do naszej siedziby. Przed realizacją Pani/Pana
uprawnień, konieczna będzie identyfikacja Pana/Pani osoby.
VII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w wydarzeniu Wieczór Strasznych Filmów organizowanym przez MDK w Lublińcu.

