Karta zgłoszenia
Parada „100 POJAZDÓW na 100-lecie
NIEPODLEGŁOŚCI”
z okazji Dni Łosic 2018 – 22 lipca 2018 r.

Imię i nazwisko właściciela: _____________________________________
Miejscowość: _________________________________________________
Nr telefonu: __________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________
Rodzaj pojazdu*: ______________________________________________
Marka i model pojazdu: _________________________________________
_____________________________________________________________
Rok produkcji: ________________________________________________

_______________________________
data i podpis

* np. auto, motocykl, rower

Zgłoszenia wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przyjmujemy do 18 lipca br. w Łosickim Centrum Informacji
ul. Berka Joselewicza 13. e-mali: infocentrum@gminalosice.pl.

Prosimy o czytelnie wypełnienie zgłoszenia.
Informacje: tel. 83 357 33 25, 577 033 002.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ww. zakresie) zgodnie
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w związku
z udziałem w paradzie pojazdów zabytkowych i ciekawych okazji Dni Łosic 2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i
Gminy w Łosicach jest: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
6, 08-200 Łosice, telefon kontaktowy: (83) 306 88 21.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w paradzie pojazdów

zabytkowych i ciekawych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak uczestnictwa w ww. pardzie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

________________________
Podpis

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój wizerunek
/wizerunek mojego dziecka*, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do
publikacji przez Miasto i Gminę Łosice i Łosicki Dom Kultury na stronach internetowych
i materiałach promocyjnych prowadzonych i opracowywanych przez Miasto i Gminę Łosice i
Łosicki

Dom

Kultury,

zgodnie

z

Rozporządzeniem

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest
dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………
(data, podpis)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka*
zarejestrowanego podczas organizacji Parady Pojazdów Zabytkowych i Ciekawych
z okazji Dni Łosic 2018 na stronach internetowych i materiałach promocyjnych, zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
może być wycofana w dowolnym czasie.

………………………………………………………..
(data, podpis)
* niepotrzebne skreślić

