
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania prawa używania logo promocyjnego 

„Stworzono w Podkowie Leśnej” 

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

1.Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 

Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18. 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych mail: biuro@e-ssc.pl. 

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji procesu przyznawania prawa 

używania logo „Stworzono w Podkowie” przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 

będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i 

poprawiania. 

5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane.  

6.Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa: 9.prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

10.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

12.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji procesu 

przyznawania znaku promocyjnego, o którym mowa w pkt.3, a w konsekwencji możliwości 

jego otrzymania.  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych 

osobowych w związku z moim udziałem w procesie przyznawania prawa używania logo 

promocyjnego „Stworzono w Podkowie Leśnej”, organizowanym przez Centrum Kultury i 

Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej w zakresie niezbędnym do realizacji w/w 

procesu. 

………………………………… 

  data, podpis uczestnika  

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 

Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, na potrzeby podania do publicznej wiadomości informacji o 

przyznawaniu prawa do używania logo promocyjnego “Stworzono w Podkowie Leśnej”. 

2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3.Dla potrzeb, o których mowa w pkt. 1 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 



elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 

z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby przyznawania logo oraz w celach informacyjnych. 

4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie (w tym na stronach Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz na stronach 

Miasta Podkowa Leśna, a także na portalach społecznościowych Facebook, itp.) oraz 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

5.Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać  

w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

………………………………… 

 data, podpis uczestnika 

 

 
 


