
ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na przetwarzanie danych Instruktora*

Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zgłoszeniowej  dla  potrzeb  kontaktowych
niezbędnych do udziału  zespołu  w  „XIII  Ogólnopolski  Festiwal  Tańca  –  Pszów  2022”,  w celu  archiwizacyjnym,  a  także  w celu
upublicznienia w trakcie festiwalu (zapowiedź zespołu, rozdanie nagród, transmisji na żywo w Internecie i relacjach z festiwalu, które
zostaną zamieszczone na stronach internetowych Administratora, Facebooku, gazecie lokalnej „Pszowik”, biuletynie informacyjnym
Miasta Pszów) zgodnie z art. 6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie z siedzibą: ul. Romualda Traugutta 1, 44-
370 Pszów, tel.  32 455-74-54 w. 32, e-mail:  mokpszow@mokpszow.pl.  MOK w Pszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  
z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy:  iod@pszow.pl lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora.
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 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 (ogólne  rozporządzenieo  ochronie  danych)  oraz  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  
o  ochronie  danych  osobowych.  Szczegółowe  informacje  związane  z  ochroną  danych  znajdują  się  na  stronie  internetowej:
http://www.mokpszow.pl/index.php/rodo.html.  Dane będą przetwarzane  w celu organizacji  „XIII  Ogólnopolski  Festiwal  Tańca –
Pszów 2022” zgodnie z regulaminem. Dane przetwarzane w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 5 lat po
zakończeniu festiwalu.  Odbiorcami  mogą być podmioty  świadczące usługi  na  rzecz  Administratora i  inne podmioty  działające  
w oparciu o przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody
w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem oraz usunięcia danych, chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o  ochronie  danych  osobowych z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  Podanie  danych  osobowych,  przez  osobę,  której  dane  dotyczą jest
warunkiem udziału zespołuw konkursie.

 
………………………………………………………..

                                                                         (data i podpis instruktora)

Zgoda na przetwarzanie danych Choreografa*

Wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zgłoszeniowej  dla  potrzeb  kontaktowych
niezbędnych do udziału  zespołu  w  „XIII  Ogólnopolski  Festiwal  Tańca  –  Pszów  2022”,  w celu  archiwizacyjnym,  a  także  w celu
upublicznienia w trakcie festiwalu (zapowiedź zespołu, rozdanie nagród, transmisji na żywo w Internecie i relacjach z festiwalu, które
zostaną zamieszczone na stronach internetowych Administratora, Facebooku, gazecie lokalnej „Pszowik”, biuletynie informacyjnym
Miasta Pszów) zgodnie z art. 6 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie z siedzibą: ul. Romualda Traugutta 1, 44-
370 Pszów, tel.  32 455-74-54 w. 32, e-mail:  mokpszow@mokpszow.pl.  MOK w Pszowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  
z którym można skontaktować się pisząc na adres mailowy:  iod@pszow.pl lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora.
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 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 (ogólne  rozporządzenieo  ochronie  danych)  oraz  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  
o  ochronie  danych  osobowych.  Szczegółowe  informacje  związane  z  ochroną  danych  znajdują  się  na  stronie  internetowej:
http://www.mokpszow.pl/index.php/rodo.html.  Dane  będą przetwarzane w celu organizacji  „XIII  Ogólnopolski  Festiwal  Tańca –
Pszów 2022” zgodnie z regulaminem. Dane przetwarzane w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 5 lat po
zakończeniu festiwalu.  Odbiorcami  mogą być podmioty  świadczące usługi  na  rzecz  Administratora i  inne podmioty  działające  
w oparciu o przepisy prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody
w dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem oraz usunięcia danych, chyba, że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo
wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.Podanie  danych  osobowych,  przez  osobę,  której  dane  dotyczą  jest
warunkiem udziału zespołuw konkursie.

                                               ………………………………………………………..
                                                        (data i podpis choreografa)

*w przypadku, gdy instruktor i choreograf to ta sama osoba, wystarczy podpisana zgoda dla instruktora                           
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