
W związku z realizacją zadań związanych z uczestnictwem w II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amatorskich SZPULKA 
i przekazaniem nam danych osobowych uczestnika

Informuję Panią/Pana, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sokołowie 
Podlaskim przy ul. Wolności 27, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, oraz Państwa dziecka.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• promocji działań realizowanych w Sokołowskim Ośrodku Kultury

• promocji życia kulturalnego w Mieście Sokołów Podlaski

i będą udostępniane innym odbiorcom.

3) podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz uczestnika jest art. 6 ust.1 lit. b (Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych) zwanego RODO,

4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe i uczestnika zajęć wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy dla potrzeb marketingu 
bezpośredniego naszych usług, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym celu Pani/Pan wycofa 
zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

• Sokołowski Ośrodek Kultury

• Miasto Sokołów Podlaski

• media lokalne tj. Wieści Sokołowskie, Tygodnik Siedlecki, Życie Sokołowa, Kurier Miejski, ZOOM. Oko na kulturę.

• Portale internetowe: www.sokolowskakultura.pl, www.sokolowpodl.pl, www.wiescisokolowskie.pl, 
www.tygodniksiedlecki.pl, www.zyciesokolowa.pl, www.podlasie24.pl

• stacje radiowe: Radia dla Ciebie i Katolickiego Radia Podlasie

• media społecznościowe: Facebook i Instagram.

Załącznik nr 2 
Instruktor

KLAUZULA INFORMACYJNA

(Data i podpis instruktora)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  oraz wizerunku na potrzeby realizacji  
II Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich SZPULKA.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

(imię i nazwisko uczestnika Festiwalu)


