Ja niżej podpisana/-y wyrażam zgodę na swój udział w projekcie:
NAGRANIE MIKOŁOWSKIEJ KOLĘDY 2022
Wyrażenie zgody i zezwolenie są dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia jest jednoznaczny z brakiem możliwość uczestnictwa w projekcie.
Osoba zostaje poinformowana zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie
oświadczenia wycofania zgody na piśmie dostarczonego bezpośrednio do Dyrektora MDK lub poprzez przesyłanie na e-mail: iodo@mdkmikolow.eu

…...........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, ewentualnie reprezentowana instytucja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych [imię, nazwisko, wizerunek i głos, nazwa
reprezentowanej instytucji]
Wyrażam zgodę i zezwolenie na wykorzystanie mojego zarejestrowanego głosu i wizerunku podczas
nagrywania filmu;
Wyrażam zgodę i zezwolenie na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska w napisach końcowych filmu;
Film z nagraniami zostanie umieszczony na kanale YouTube1 Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.
Zdjęcia z nagrań mogą zostać zamieszczone na:
- profilu MDK w serwisie Facebook;
- w prasie lokalnej – „Gazeta Mikołowska”.

..................................................................................
Data i czytelny podpis
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. [RODO], informujemy, iż:
1. Administratorem jest MDK w Mikołowie [43-190], ul. Rynek 19. Dane kontaktowe: telefon: [32] 226-21-47, e-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail iodo@mdkmikolow.eu
3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu realizacji projektu zgodnie z jego założeniem tj. nagranie kolęd i ich udostępnienie dla szerszej
publiczności za pomocą platformy YouTube i profilu Facebook prowadzonych przez MDK w celu promowania działań instytucji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: – art. 6 ust. 1 e) RODO w związku z wypełnianiem zadań statutowych instytucji kultury
[rozdział III Statutu] w oparciu o Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; – art. 6 ust. 1 a)
RODO - zgoda osoby; – art. 6 ust.1 lit c) RODO - obowiązek prawny nałożony na administratora w zakresie archiwizowania dokumentacji;
– art. 6 ust. 1 lit f) RODO - usprawiedliwiony interes administratora w zakresie rozliczalności wymaganej przepisami ochrony danych osobowych oraz
w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi; – art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
w zakresie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku;
5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgód są dobrowolne. Brak wyrażenia wszystkich zgód uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.
6. Dane osobowe pozyskane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że administrator dokona wcześniej
usunięcia tych danych wskutek ustania ich celu przetwarzania, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie
z art. 28 RODO np. w zakresie świadczenia usług IT, teleinformatycznych, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych lub inne podmioty działające
na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
swoich danych, uzupełnienia, uaktualnienia i ich usunięcia oraz prawo ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
W celu zgłoszenia realizacji praw należy się kontaktować na dane podane w pkt. 1 lub 2 klauzuli. Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której
dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących
obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim
przypadku osoba zostanie poinformowana o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.
9. Osobie, której dane dotyczą w związku z niezgodnym przetwarzaniem jej danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dane kontaktowe do UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].
10. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego za zgodą osoby w związku z rozpowszechnieniem danych osobowych [wizerunek, imię,
nazwisko, nazwa instytucji reprezentującej, głos] za pośrednictwem FB i YT MDK w Mikołowie.
11. Dane nie są przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Dane osobowe publikowane za pośrednictwem kanału YouTube oraz na profilu FB zarządzanych przez MDK w Mikołowie będą przekazywane do
państwa trzeciego, czyli poza UE i EOG. Osoba wyraźnie wyraża na takie przekazanie zgodę.

