………………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………………
Adres do korespondencji

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam ̽/nie wyrażam ̽ nieodpłatną, nieograniczoną czasowo
i terytorialnie, zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na nagraniu w związku
z przystąpieniem do wydarzenia pn. „ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA”, organizowanym
przez Urząd Miasta w Pucku, na stronie internetowej urzędu oraz na portalu społecznościowym Facebook, na
którym urząd Miasta w Pucku prowadzi swój profil.

………………………………………………………………………
podpis
̽niepotrzebne skreślić

Wyrażona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed
cofnięciem zgody.

…………………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………
Adres do korespondencji
OŚWIADCZENIE
(wypełnia rodzin lub opiekun prawny osoby nie mającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że wyrażam ̽/nie wyrażam ̽ nieodpłatną, nieograniczoną czasowo
i terytorialnie, zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/dziecka nad którym sprawuję
opiekę/osoby nad którą sprawuję opiekę,………………………………………………………………………wpisać imię i nazwisko
dziecka/osoby utrwalonego na nagraniu w związku z przystąpieniem do wydarzenia pn. „ŻYCZENIA DLA BABCI
I DZIADKA Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA”, organizowanym przez Urząd Miasta w Pucku, na stronie internetowej urzędu
oraz na portalu społecznościowym Facebook, na którym urząd Miasta w Pucku prowadzi swój profil.

………………………………………………………………………
podpis
̽niepotrzebne skreślić

Wyrażona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
cofnięcia zgody.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 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
(Dz.Urz.Eu L 119 s.1), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO, informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy
ul. 1 Maja 13, który swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta w Pucku.
Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: burmistrz@miasto.puck.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w zakresie
ochrony tych danych poprzez adres e-mail: iodo@miastopuck.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem do udziału w wydarzeniu pn.
„ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA”, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Podanie
danych przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenia
zgody na ich przetwarzanie.
Pani/ Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z organizacją ww. wydarzeniu
przechowywane będą do czasu realizacji zadania dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez
okres określony w przepisach prawa odnoszących się do archiwizowania i długości przechowywania
dokumentów.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Nie będą również
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pan prawo do:
Żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania)
w każdym momencie, gdy są one niepoprawne oraz ograniczenia ich przetwarzania;
Usunięcia danych osobowych i sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy ich
przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
Do cofnięcia j zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych, tj. do urzędu Ochrony Danych osobowych na adres: ul. Stawki 2. 00-103 Warszawa
w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z celem dla którego zostały
pozyskane.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z w powyższymi informacjami dotyczącymi
przetwarzania moich danych osobowych i przyjmuję je do wiadomości:

….....................................................................
/data i czytelny podpis/

