
DANE UCZESTNIKA KURSU E-LEARNINGOWEGO Z CYKLU KURSÓW 
"KULTURA LUDOWA W SIECI"

Imię: .........................................................................................

Nazwisko: .........................................................................................

e-mail: ........................................................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja  niżej  podpisany/a  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  zakresie
imienia i nazwiska na potrzeby udziału w cyklu kursów elearningowych „Kultura ludowa w sieci”
organizowanych przez  Regionalne Centrum Animacji  Kultury  z  siedzibą  w Zielonej  Górze  przy  
ul. Sienkiewicza 11, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Regionalne Centrum Animacji  Kultury dba o bezpieczeństwo danych osobowych, osób biorących
udział we wszelkich projektach i działaniach realizowanych przez naszą instytucję, w związku z tym
uprzejmie  informujemy,  że  zgodnie  z  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr
119, str. 1) – dalej RODO :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury  
z siedzibą w Zielonej Górze , ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra . 

2. W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  
w  Regionalnym  Centrum  Animacji  Kultury  w  Zielonej  Górze  można  kontaktować  się  
z  inspektorem ochrony danych -  tel.  510 373 260 e-mail:  iodo@centrum.pl lub pisemnie  
na  adres  siedziby  Regionalne  Centrum  Animacji  Kultury  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  
ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra. 
Osoba ta uprawniona jest  do kontaktu z  Panem/ Panią w imieniu Administratora Danych
Osobowych  w  sprawach  związanych  z  ochroną,  gromadzeniem,  przetwarzaniem,
modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych.  

3. Wypełniając  ciążący  na  Administratorze  obowiązek  informujemy  że:  pozyskiwane  dane
osobowe, są danymi podlegającymi szczególnej ochronie,  jednakże dane te są niezbędne  
do realizacji realizowanych przez nas działań. 



4. Regionalne Centrum Animacji Kultury informuje, iż dokłada najwyższych standardów by dane
osobowe były chronione. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych: Pani/Pana dane
osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  czynności  związanych  z  prowadzeniem  naboru  oraz
promocją Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  członkostwa  w  Lubuskim
Zespole Pieśni i Tańca lub do momentu wycofania zgody.

6. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  upoważnieni  pracownicy  Regionalne
Centrum  Animacji  Kultury  oraz  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. 

8. Regionalne Centrum Animacji Kultury może powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28
RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany
wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. 

9. Informacja o Pani/Pana prawach: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193  Warszawa,  tel.  (22)  531-03-00,  gdy  uzna  Pani/  Pan,  iż  przetwarzanie  danych
osobowych  Pani/  Pana  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest
obligatoryjne  na  mocy  przepisu  prawa,  w pozostałym zakresie  jest  dobrowolne,  jednakże
niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora. 

…............................. ....................................
data    podpis


