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Klauzula informacyjna  
 
Zostałem poinformowany, że: 
Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz 
niezbędne do realizacji postanowień Regulaminu III Przeglądu Pieśni Maryjnych w Rowach. 
Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych  w przepisach 
prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażonej powyżej, jest Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe. 

 Prezes Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Objeździe wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
z którym można się kontaktować pisemnie kierując korespondencję pod adres: Stowarzyszenie 
Rodzina Kolpinga w Objeździe Objazda 66a, 76-211 Objazda z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”  

 Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 Jednocześnie informujemy, że impreza ma charakter medialny/publiczny, tym samym, przewiduje się 
wykonywanie dokumentacji fotograficznej/video oraz utrwalanie na nośnikach danych, a następnie 
opublikowanie wybranych przez organizatora materiałów na stronach organizatora. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 
i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia 
postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej oraz przepisami określonymi 
w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398, 650 o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, a także Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
 (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240). 
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