Ferie zimowe 2021 online
z Oświęcimskim Centrum Kultury
i Osiedlowym Domem Kultury Zasole
zasady uczestnictwa i zgody
Organizator:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Adresaci:
- uczestnicy zajęć w grupach zamkniętych i przeprowadzanych na
wcześniejsze zapisy oraz ich prawni opiekunowie, którzy przekazują
dane osobowe dziecka (imię, nazwisko i wiek) oraz dane kontaktowe
(telefon i adres mailowy) do komunikowania się w sprawie udziału
w zajęciach, w tym przekazywania linków dostępu do platform
internetowych (do udziału w zajęciach na platformach Teams,
ClickMeeting, Zoom, Google meet i Skype uczestnicy sami podają dane
do logowania),
- uczestnicy konkursów organizowanych w ramach ferii przekazujący
dane w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie (imię, nazwisko,
wiek, adres mailowy).
Uwagi organizacyjne:
Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników zajęć feryjnych:
- zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika zajęć przez Oświęcimskie Centrum
Kultury dla celów statutowych,
- zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880
z późn. zm.), wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku
zgłaszanego uczestnika zajęć w formie zdjęcia analogowego
i cyfrowego, nagrania audio, nagrania video, a także użycie wizerunku
na fotografiach i materiałach filmowych dokumentujących zajęcia
feryjne oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl prowadzonej przez
Oświęcimskie Centrum Kultury, www.odkzasole.pl prowadzonej orzez
Osiedlowy Dom Kultury Zasole oraz na kanale YouTube, Facebooku
i Instagramie OCK i ODK Zasole.
- oświadczają, że wykorzystanie wizerunku, zgodnie z niniejszą zgodą nie
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw,
- oświadczają, iż podali dane dobrowolnie oraz, że zostali poinformowani
o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie
sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawie 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.

