
Dane kontaktowe widza/uczestnika kina plenerowego                                                  

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________ 

Miejsce zamieszkania: ________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: ______________________________, e-mail: _______________________________________ 

Oświadczam, że uczestniczyłem/am w kinie plenerowym w dniu: _____________________________________ 

Informujemy, iż podane przez Państwa dane – w przypadku stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 mogą zostać przekazane stacji epidemiologiczno – sanitarnej. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - klauzula Informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

                                                                                                                                 

               * Wyrażam zgodę                                                                         * Nie wyrażam zgody                          

na przetwarzanie moich danych przez Miejski Dom Kultury  w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów – korzystanie z sensu kina plenerowego w czasie zagrożenia epidemicznego. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO zostałem poinformowany/na, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: mdk_makow@op.pl; 
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody; 
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni – według zaleceń wydanych w związku z zagrożeniem epidemicznym, 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

_________________________________ 

                    data i podpis/y 

 

 

Dane kontaktowe widza/uczestnika kina plenerowego                                                  

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________ 

Miejsce zamieszkania: ________________________________________________________________________ 

Tel. kontaktowy: ______________________________, e-mail: _______________________________________ 

Oświadczam, że w uczestniczyłem/am w kinie plenerowym w dniu: ____________________________________ 

Informujemy, iż podane przez Państwa dane – w przypadku stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2 mogą zostać przekazane stacji epidemiologiczno – sanitarnej. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - klauzula Informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 7 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

                                                                                                                                 

               * Wyrażam zgodę                                                                         * Nie wyrażam zgody                          

na przetwarzanie moich danych przez Miejski Dom Kultury  w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów – korzystanie z seansu kina plenerowego w czasie zagrożenia epidemicznego. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO zostałem poinformowany/na, że: 

7) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Moniuszki 2, 06 – 200 Maków Mazowiecki; 
8) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: mdk_makow@op.pl; 
9) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody; 
10) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 
11) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
12) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni – według zaleceń wydanych w związku z zagrożeniem epidemicznym, 
6) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego; 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
8) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

_________________________________ 

                    data i podpis/y 

  

  


