
Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie z siedzibą przy  

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo, tel. 74 81 70 827 

2. Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bardo.pl.  

3. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do 

cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.– Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. 00 – 193 Warszawa. 
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. 

7. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane Państwa dziecka  …………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 będą przetwarzane w oparciu o: 

 

art. 6 ust.1 lit. f RODO w celu wzięcia udziału Pani/ Pana, dziecka w wycieczce/spływie/warsztatach/zajęciach 

oraz zapewnieniu bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych mogą być firma ubezpieczeniowa oraz 

kierownik wycieczki świadczący usługi na podstawie umowy zawartej z CKiB. Podanie danych osobowych 

jest obowiązkowe. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwości skorzystania z udziału  

w wycieczce/spływie/warsztatach/zajęciach organizowanych przez CKiB w Bardzie.  

 

 
Art. 6 ust.1 lit a wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego/ mojego dziecka w postaci zdjęć  

i filmów na portalu społecznościowym CKiB - www.facebook.pl, w materiałach promujących działalność 

CKiB, prasie, telewizji, na tablicy z wystawami prac dzieci, dokumentacji organizowanych wycieczek, 

warsztatów, zajęć oraz konkursów. Wizerunek może zostać udostępniony także na stronie internetowej UMiG 

w Bardzie www.bardo.pl oraz stronie portalu społecznościowego www.facebook.pl. 

Zdjęcia i filmy oraz imię i nazwisko będą publikowane przez okres obowiązywania niniejszej zgody,  

a Administrator zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć 

i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Celem rozpowszechniania wizerunku jest promocja 

CKiB w Bardzie. Informujemy, że zezwolenie Administratorowi na rozpowszechnianie wizerunku jest 

dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć  

w CKiB. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

                                                                                                        ……………………………………………………… 

(czytelny podpis uczestnika, rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 
Art. 6 ust 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celach kontaktowych. Podanie  

numeru telefonu jest dobrowolne. Informuję, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 
  

                                                                                        ……………………………………………………… 

    (czytelny podpis uczestnika, rodziców/prawnych opiekunów) 
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