KARTA UCZESTNIKA
AKCJA KULTURALNY SENIOR

Imię i nazwisko uczestnika
Kategoria artystyczna
tel.

Dane kontaktowe

e-mail

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Akcji Kulturalny Senior organizowanej przez Chojnickie Centrum Kultury
i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. dane wizerunkowe na
stronie internetowej Chojnickiego Centrum Kultury oraz w prasie. Wyrażam zgodę na publikację moich danych
wizerunkowych na portalu społecznościowym Facebook na stronie: https://pl-pl.facebook.com/chojnickie.centrum.kultury i
na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHjVrvm2x8a8apctu6kOvgw. Ponadto przyjmuję do wiadomości,
że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody. Cofnięcia zgody można dokonać składając
pisemne oświadczenie. Nie udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku spowoduje, że wizerunek nie będzie nigdzie
prezentowany przez Chojnickie Centrum Kultury Niniejsze oświadczenie nie wpływa na przebieg Akcji Kulturalny Senior.
Mam również świadomość, że wszelkie informacje o administratorze danych oraz o przysługującym mi prawach ochrony
danych osobowych znajdują się poniżej
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Akcji „Kulturalny Senior”
Chojnickie Centrum Kultury poprzez zamieszczenie poniższych informacji spełnia obowiązek informacyjny wobec osób,
których danych dotyczą zgodnie z art.13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2026 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL dalej RODO), informując, że
1. Administratorem danych osobowych jest Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 22 15,
e-mail: sekretariat@ckchojnice.pl
2. W sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez
Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iodo@ckchojnice.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji i rozliczenia Akcji „Kulturalny
Senior.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak operatorzy strony internetowej Chojnickiego Centrum
Kultury, mediów społecznościowych, na których Chojnickie Centrum Kultury ma swój fanpage, mediom. Odbiorcą danych
upublicznianych i rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych jest każdy odwiedzający stronę internetową i
Fanpage Administratora.
5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje się przekazywania ich
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Chojnickiego Centrum Kultury w Chojnicach dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osoba pełnoletnia, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w dowolnym momencie, informując o tym Administratora danych poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych przed czasem złożenia niniejszego
oświadczenia..
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych
osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Akcji „Kulturalny Senior”
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