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_________________________________________________________
Oświadczam, że film został zrealizowany z zachowaniem praw autorskich oraz nie narusza dóbr osobistych prezentowanych w nim osób i zgłoszony jest
zgodnie z regulaminem 19. MFFN „Kochać człowieka” 2020. Zgadzam się na publiczną prezentację filmu na festiwalu oraz w środkach masowego przekazu
promujących festiwal bez finansowej gratyfikacji.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w celu wykonywania statutowych zadań OCK.
Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych
osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.
- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie
z art. 28 Rozporządzenia UE.
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