Ja, niżej podpisany/a/, oświadczam, że:
wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Ukraińców Podlasia w
Bielsku Podlaskim; dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych zgodnie z art.13 ust. 1-2
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 rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1.)- dalej: RODO (GDPR).

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

Rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć w okresie nieograniczonym czasowo z XVI Konkursu Piosenki
Ukraińskiej „Z Podlaskiej krynicy 2020r.” w prasie, telewizji, radiu, na stronach internetowych i portalach
społecznościowych Związku Ukraińców Podlasia, Gminnego Ośrodka Kultury w Orli oraz Bielskiego Domu Kultury w
celach promocyjnych. Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do komercyjnego wykorzystania w/w publikacji na różnych nośnikach dźwięku i obrazu.
Środki przekazu uzyskują prawo do zarejestrowania i emisji materiału na wszystkich polach eksploatacji.

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

Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Związek Ukraińców Podlasia z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
e-mail: biuro@zup.org.pl reprezentowanym przez Pana Mirosława Stepaniuka.
2. Dane będą przechowywane przez okres do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
udostępniania wizerunku.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

