
Klauzula informacyjna 

 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym 

informujemy, że:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie,  

ul. Kardynała Wyszyńskiego 25, 37-600 Lubaczów 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: 

gok@lubaczow.com.pl 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników 

Festiwalu Dziedzictwa Kresów – seminarium o kresowych tradycjach kulinarnych, konkurs 

kulinarny pn. Kresowe Jadło  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Lubaczowie lub do czasu cofnięcia zgody. 

3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane w celach promocji Festiwalu i konkursu 

Kresowe Jadło, współorganizatorowi – Centrum Kulturalnemu w Przemyślu. 

4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie dostępu do 

danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych;  

5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne 

do zarejestrowania uczestnika w konkursie i realizacji celu opisanego w punkcie 2.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania.  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów,  

ul. Kardynała Wyszyńskiego 25, moich danych na potrzeby organizacji i promocji konkursu 

kulinarnego pn. KRESOWE JADŁO w ramach FESTIWALU DZIEDZICTWA KRESÓW. 

Oświadczam również, że zapoznałam/zapoznałem1 się z powyższą klauzulą informacyjną, 

co potwierdzam poniżej własnoręcznym podpisem. 

 

……………………………………………. 

      Miejscowość,     data,                      czytelny podpis 
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