
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla uczestników warsztatów filmowo-plastycznych  

organizowanych przez Karliński Ośrodek Kultury 
 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

 

zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego 

dalej RODO informuję, iż: 

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY w Karlinie przetwarza Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe w zbiorach danych 

wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.  

1. Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Danych Osobowych jest: Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1. 

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: 

W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych można się skontaktować: 

- listownie na adres: – Karliński Ośrodek Kultury, 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1, lub e-mail: kok@kokkarlino.pl; 

- e-mailem: Inspektor Danych Osobowych –  iod.kok@karlino.pl,  tel. 695 728 923 

3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych:  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; oraz  

art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. „przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego 

na administratorze” tj.: 

 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.; 

 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.; 

 Uchwała Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 października 2004 r.; 

 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie; 

 Statut Karlińskiego Ośrodka Kultury. 

4. Cel przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych:  

Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez 

Karliński Ośrodek Kultury oraz wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze Danych Osobowych czyli na 

Karlińskim Ośrodku Kultury. 

5. Udostępnianie Pani/Pana /dziecka*) danych osobowych:   

Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do: 

 organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

 innych podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych   

z Administratorem Danych Osobowych przetwarzają dane osobowe, w tym w szczególności operator pocztowy - Poczta 

Polska/bank (za pomocą którego realizowane są przelewy) oraz dostawcy oprogramowania służącego przetwarzaniu 

danych osobowych. 

6. Pozyskiwanie Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych: 

Dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana. W przypadku danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia 

bezpośrednio od rodziców (opiekuna/opiekunów). Dane jakie będą przetwarzane zostały określone w Karcie zgłoszenia, a w 

przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), 

adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku pozyskania danych z innych źródeł będzie Pani/Pan 

niezwłocznie poinformowana/y o zaistniałej sytuacji. 

7. Czas przetwarzania Pani/Pana/dziecka*) danych osobowych przez KOK: 

Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe będą przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (za pomocą edytora 

tekstu lub grafiki)  przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 4, nie dłużej niż przez 2 lata od zakończenia 

roku kalendarzowego. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi 

roszczeniami lub jeżeli czas ich przetwarzania jest określony na podstawie innych przepisów prawa. 

8. Pani/Pana/dziecka*) prawa względem przetwarzanych danych osobowych: 

Przysługują Pani/Panu/dziecku*) następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, a nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

9. Informacje dodatkowe: 

Pani/Pana/dziecka*) dane osobowe nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  

a także nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz dziecka*) ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku 

zgody będzie odmowa udziału w formach działalności organizowanych przez Karliński Ośrodek Kultury, gdyż ich podanie 

wymagane jest w związku z realizacją celu przetwarzania wskazanego w pkt. 4. 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam dobrowolną zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie  

i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka………………………………………………………….. (imię i nazwisko) 

zarejestrowanego przez Karliński Ośrodek Kultury podczas uczestnictwa mojego dziecka w warsztatach filmowo-plastycznych, 

publicznych występach (fotorelacja, materiały filmowe). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka 

będzie wykorzystywany wyłącznie do celu informacji o działaniach Karlińskiego Ośrodka Kultury i fotorelacji z organizowanych 

zajęć, konkursów, przeglądów itp. poprzez publikację: 

a) na stronie internetowej Karlińskiego Ośrodka Kultury tj. www.kokkarlino.pl;**) 

b) za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram;**) 

c) na tablicach informacyjnych Karlińskiego Ośrodka Kultury;**) 

d) w folderach, mediach i prasie lokalnej (artykuły, reklamy, zdjęcia). **) 

Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanym RODO) oraz art. 81- ochrona wizerunku- Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.). 

 

 

………………………………………….…………………. 
(podpis/y rodzica/ów lub prawnego opiekuna) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

 

Ja niżej podpisana/y zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z 27 

kwietnia 2016 r. (zwanym RODO), Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie i zbieranie 

moich danych i danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) zawartych w „Karcie zgłoszenia” przez Karliński Ośrodek Kultury ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino, który jest 

Administratorem Danych Osobowych w celu uczestnictwa mojego dziecka w warsztatach filmowo-plastycznych w roku 2020 oraz 

przedsięwzięciach związanych z uczestnictwem w tych zajęciach.  

 

……………………….…………………………………….  
(podpis/y rodzica/ów lub prawnego opiekuna) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 

Karliński Ośrodek Kultury oraz z Klauzulą informacyjną dla uczestników zajęć artystycznych. 

 

……………………….…………………………………….  
(podpis/y rodzica/ów lub prawnego opiekuna) 

 

*) niewłaściwe skreślić 

**) w przypadku nie wyrażenia zgody skreśl niepotrzebne. 

 

http://www.kokkarlino.pl/

