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ZGŁOSZENIA PROSIMY SKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO W SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PSZCZEWIE LUB NA ADRES MAILOWY:
kino@gokpszczew.pl | Formularz do pobrania na stronie: www.gokpszczew.pl w zakładce "kino"

W związku z wejściem w życie nowych zasad o ochronie danych osobowych, niezbędna jest zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
UWAGA! Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych to nie będziemy mogli w przyszłości informować Państwa o organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie oraz Kino "Przystań" wydarzeniach. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją i zaznaczenie
odpowiednich opcji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie (Kino "Przystań"), reprezentowany przez Dyrektora GOK, ul.
Poznańska 27, kod pocztowy 66-330, e-mail: gok@gokpszczew.pl, tel. 095 749 23 22
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie, Kino "Przystań", ul. Poznańska 27, kod pocztowy 66-330, e-mail: gok@gokpszczew.pl, tel. 095 749 23 22
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody obywać się będzie w celu organizacji pokazów filmowych przez Kino "Przystań"
(Gminnym Ośrodek Kultury w Pszczewie).

□ Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję ją.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody obywać się będzie w celu umówienia terminu seansu przez Kino "Przystań"
(Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie).

□ Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję ją.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie jednego roku.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□
□
□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

Imię i nazwisko ……………………………………………..............................................................…....................................……. / podpis ………………………………............................................................................…………

