
 
 
Ja, niżej podpisany/a/, oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 
1. Udział mojego dziecka*  w III Edycji Konkursu Poezji Ziemi Bielskiej „LAUR BIELSKI” im. Andrzeja  Salnikowa, 

organizowanym przez Bielski Dom Kultury  w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod  honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.  

 *(uczestnik powyżej 18 roku życia nie wypełnia)                                             
   ……………………………………………………………… 

     (data i czytelny podpis) 
 

2. Gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego; dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych                        
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

 
……………………………………………………………… 

   (data i czytelny podpis) 
 
3. Rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań w  okresie  nieograniczonym czasowo w prasie, na stronach  

internetowych i portalach społecznościowych BDK, URZĘDU MIASTA w celach promocyjnych, w tym w szczególności  na 
publikację wizerunku oraz prac konkursowych.  Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego 
tytułu. 

 
………………………………………….……………… 

(data i czytelny podpis) 
 

4. Gromadzenie i przetwarzanie na podstawie aktualnych wytycznych Inspektoratu Sanitarnego po to, aby ułatwić służbom  
       sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Konkursie (tylko                     
        w razie uczestnictwa osobistego w rozstrzygnięciu w formie stacjonarnej). 

 
………………………………………….……………… 

(data i czytelny podpis) 
5. Na kontakt drogą telefoniczną bądź e-mail 

 
………………………………………….……………… 

(data i czytelny podpis) 
 

 

Klauzula Informacyjna 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl reprezentowanym przez Panią Dyrektor Elżbietę Fionik 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-

mail m.gerez@bdkbielsk.pl lub pod numerem telefonicznym 85 730 34 14 

3. Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: 

1. promocji i budowania pozytywnego wizerunku Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

2. wykonania zadań Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i 

innych prawnych obowiązków, w tym umownych, Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

3. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie 

zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing 

bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz 

(takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań 

statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych; 

4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H  

4. Dane mogą być udostępniane prasie, Urzędowi Miasta – strony www i portale społecznościowe 

5. Dane mogą być udostępniane właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

6. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Administrator 

informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia,  w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych. 

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych a także prawo do cofnięcia 

zgody. 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO   

 

………………………………………….……………… 
           (data i czytelny podpis) 
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