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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w 

Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa pt. "Kobiece Światoprzestrzenie 2020", organizowanej 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest wynikająca z RODO (art. 6 ust. 1) udzielona zgoda.  

W związku z uczestnictwem w wystawie wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i 

nazwiska oraz mojego wizerunku oraz moich prac w materiałach prasowych, na plakatach 

promujących wydarzenie, na stronie internetowej oraz na stronach portali 

społecznościowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podczas organizowanej wystawy będą 

wykonywane zdjęcia i filmy, których publikacja związana będzie z promocją wydarzenia. 

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów europejskiego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych (RODO). 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, z 

siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6.  

• Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 

wydarzeniu jakim jest Ogólnopolska Wystawa Malarstwa pt. „Kobiece 

Światoprzestrzenie”. 

• Mam prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacji o prawie do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia danych. 

• Podane dane będą przechowywane przez cały okres niezbędny do realizacji celów dla 

jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

• Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z 

administratorem. 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Błażejczak-Jarosińską, telefonicznie: (od 

poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numerem telefonu: +48 505 

221 882, e-mailowo pod adresem: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com lub 

gok@gok-lesznowola.pl 

 

……………………………………………………………  

(data i czytelny podpis)  
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