
Informacja dla uczestników  9. Złotego Dyktanda – 0 5.10. 2019 r. Złotoryja 
 

Złote Dyktando  to impreza miejska integrująca mieszkańców, 

podczas której spotkają się miłośnicy mowy ojczystej, a także 

pasjonaci poprawnego pisania. 

Uprzejmie informujemy, że w ramach 9. Złotego Dyktanda  2019 

wykonywane będą fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być 

rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem 

stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co 

tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób 

uczestniczących w wydarzeniach. 

W związku z wykonywaniem fotorelacji lub zapisu filmowego Urząd Miejski w Złotoryi będzie 

zbierał indywidualne zgody na nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie 

wizerunku uczestników, zwłaszcza wizerunku dziecka.  

 
 

KLAUZULA INFORMACJA 1 
Przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Złotoryja reprezentowana przez Burmistrza 

Miasta Złotoryja. Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: Plac Orląt 

Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, tel. 76 87 79 100, adres e-mail: um@zlotoryja.pl  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Jest nim Ewa Siwik. Jeśli ma Pani/Pan 

pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD poprzez: adres e-mail:  

iod@zlotoryja.pl.,poczt ą na adres : Inspektor Ochrony Danych – Urząd Miejski w Złotoryi, Plac Orląt Lwowskich 

1, 59 – 500 Złotoryja 

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu uczestnictwa w 9. Złotym Dyktandzie 2019  zgodnie z regulaminem  

i nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) . 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w 8. Złotym 

Dyktandzie 2018. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art.16 

RODO), prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art.17 RODO), prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

7. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały 

zebrane. 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"). 
 



Klauzula Zgody 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych dziecka* 

niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w 9. Złotym Dyktandzie 2019. 

 

 

........................................................................... 
(czytelny  podpis  uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Mając na celu promocję wydarzenia oraz popularyzację zagadnień związanych z kulturą języka 

oraz budowania mowy ojczystej w mediach i przestrzeni publicznej, wyrażam zgodę na 

nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku dziecka.*  

  

........................................................................... 
(czytelny podpis  uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

________________ 
*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 


