Załącznik nr 1
do Regulaminu zajęć muzycznych
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Pilicy
Pilica, dnia ……………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby zajęć muzycznych w Miejsko – Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pilicy.
Uczestnik zajęć muzycznych oświadcza, że został poinformowany, iż:

1. Administratorem jego danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pilicy, z siedzibą w Pilicy (42-436) przy ul. Zawierciańskiej 12, tel. (32) 673 51 43, e-mail:
biblioteka_pilica@poczta.onet.pl;

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę się kontaktować
z
Inspektorem
Danych
Osobowych,
wysyłając
wiadomość
na
adres
e-mail: iodo@bibliotekapilica.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany w pkt 1.

3.
4.
5.
6.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji zajęć muzycznych.
Dane osobowe nie są przekazywane do innych instytucji.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz
z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie.

7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Bibliotece w Pilicy posiada prawo
do: dostępu do treści do swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych i wniesienia sprzeciwu.

8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są

na podstawie jej zgody ma prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych
danych osobowych.

9. Uczestnik zajęć muzycznych zostaje poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, że zgoda
może zostać cofnięta w dowolnym momencie oraz że Jego dane nie podlegają profilowaniu i nie będą
przekazywane instytucjom trzecim.

10. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych będą przechowywane do końca miesiąca po zakończeniu
zajęć muzycznych.

11. Podanie danych osobowych jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
odmowa udziały w zajęciach muzycznych.
Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną
w Pilicy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 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.
Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejsko – Gminną Bibliotekę
Publiczną w Pilicy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.
1000) oraz 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 (RODO).
…………………………………..
(podpis uczestnika)

