Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej oferty do uzupełniającego naboru
ogłoszonego przez Gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka na
prowadzenie zajęć fakultatywnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w roku akademickim 2021/22,
w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury, która znajduje się w nowoczesnym Centrum
Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29, a także w obiektach
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu oraz w plenerze.
…...............................................
(data, czytelny podpis)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1
lit a) 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
(RODO), w zakresie dotyczącym niezbędnym do prowadzenia zajęć fakultatywnych dla
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława
Klimczuka w roku akademickim 2021/22, w siedzibie Kozienickiego Domu Kultury, która
znajduje się w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy
ul. Warszawskiej 29, a także w obiektach Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
oraz w plenerze.
…...............................................
(data, czytelny podpis)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska lub nazwy
firmy/organizacji pozarządowej oraz umieszczania ich w drukowanych materiałach
promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechnianych w mediach i Internecie.
…...............................................
(data, czytelny podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Warszawska 29.
2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora
jak powyżej lub na adres e-mail: iod@dkkozienice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) wypełnianie obowiązku prawnego;
b) zawarcie i realizacja umowy;
c) archiwizacja;
d) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego;
b) udzielona zgoda;
c) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy;
d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.
5. W wymagających tego przypadkach Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka,
będzie ubiegał się o wyrażenie przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego
odwołania zgody przez osobę, która ją wyraziła.
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy
przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane nie
są przekazywane do państw trzecich. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa.
8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania
danych,
b) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to
dopuszczone prawem,
d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.
9. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka dokłada wszelkiej staranności w celu
zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana
osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na
iod@dkkozienice.pl.
…...............................................
(data, czytelny podpis)
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