
KLAUZULA INFORMACYJNA 

„TEST WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną 

Administratorem danych osobowych jest  Gminny 

Ośrodek Kultury w Obrowie. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres siedziby: Gminny 

Ośrodek Kultury w Obrowie, ul. Aleja 

Lipowa 29, 87 – 126 Obrowo, 

• e-mailowo:  gok@gok.obrowo.pl,  

• telefonicznie: 56 678 60 22. 

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych 

osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając 

e-mail na adres iod@obrowo.pl.  

 

 

1) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie  :  

a) art. 6 ust. 1 lit e RODO i w związku z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o 

organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu udziału w 

konkursie, 

b) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy 

uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów 

prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest 

to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie 

potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne. 

2) Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in.: Urząd Gminy w Obrowie, 

media elektroniczne oraz  tradycyjne, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, 

pocztowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w 

oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane mogą także zostać opublikowane na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Dane osobowe także będą ujawnione 

pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez nich obowiązków. 

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.  podmioty świadczące 

usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 

zapewnią one odpowiednią ochronę praw.  

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane: 

1) w stosunku do wszystkich zgłoszonych osób w terminie do rozstrzygnięcia 

konkursu i wyłonienia laureata, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia zakończenia 

konkursu, 

2) wobec laureatów przez okres nie dłuższy niż 3 lata od ogłoszenia wyników 

konkursu, 
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3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą 

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do terminu 

określonego w pkt. 1. 

4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz 

prawo do: 

a) dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

• wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

• Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały 

 zebrane lub w których były przetwarzane, 

• Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

przetwarzanie  

        danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

5) Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w 

konkursie. W zakresie, gdzie wyraziłeś zgodę podanie danych jest dobrowolne, zgodę 

możesz wycofać w dowolnym momencie. 

6) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w 

formie profilowania. 

8) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka oraz 

nadesłanych prac  do  konkursu  -  test wiedzy o Konstytucji 3 maja 

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na warunkach określonych w 

niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania mojego 

wizerunku/wizerunku mojego dziecka, a także do wykorzystania i rozpowszechniania 

nadesłanych przeze mnie prac  w celach promujących działalność wykonywaną przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Obrowie.  Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i 

terytorialnie) oraz upoważnia do wielokrotnej publikacji oraz wykorzystania prac na 

wszelkich znanych w chwili złożenia oświadczenia polach eksploatacji na których utrwalony 

jest wizerunek Oświadczającego/wizerunek jego dziecka a także nadesłane przez niego do 

konkursu prace wraz z przeniesieniem praw do ich własności na Gminny Ośrodek Kultury w 

Obrowie. 

1. Oświadczający niniejszym udziela podmiotowi określonemu w pkt. 1 upoważnienia do 

udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku 

Oświadczającego/wizerunku jego dziecka na warunkach określonych niniejszym 

oświadczeniem a także nadesłanych przez niego do konkursu prac innym podmiotom 

dowolnie wybranym przez podmiot określony w pkt. 1. 

2. Podmiotowi określonemu w pkt 1 przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i 

czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego/wizerunku jego dziecka oraz 

nadesłanych przez niego prac do konkursu - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych 

fragmentów. 

3. Rozpowszechnianie wizerunku oraz nadesłanych do konkursu prac zgodnie z niniejszym 

oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani 

jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

4. W przypadku zamiaru odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego 

pokrycia wszelkich kosztów, które wiążą się z odwołaniem mojej zgody . 

5. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją 

sądów polskich. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

      data i podpis oświadczającego 

 
 

 


