
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922 
z późn. zm) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informuję, 
iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Elizy 

Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna, adres e-mail: okis@lesna.pl, tel. 75/7211579. 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać 
z opcji korespondencji mailowej na adres: iod.okis@lesna.pl, tel. 75 72 11 579 lub listownie na 
adres Administratora. 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, w trakcie trwania letnich warsztatów w OKiS w Leśnej.  

 Odbiorcą Pani/Pana Danych mogą być inne organy państwowe lub organy samorządu 
terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po zakończeniu warsztatów 
dla dzieci w czasie ferii zimowych w OKiS w Leśnej. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

 Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania 
danych osobowych będzie skutkowała niemożnością uczestnictwa w letnich warsztatach w OKiS 
w Leśnej. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 
Zapoznałem się z powyższą informacją……………………………………………………………. 

                                                                                                             (podpis osoby, której dane dotyczą)  
 
 

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit 
a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu 
uczestnictwa w letnich warsztatach w OKiS w Leśnej przez w/w Administratora Danych Osobowych i 
oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/em 
poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. 

 
…………………………………………………………….                                                                                                                 

(podpis osoby, której dane dotyczą)  

mailto:iod.okis@lesna.pl

