SATYRYKON 2021
zgoda na upublicznianie wizerunku
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas
Satyrykonu – Legnica 2021 przez Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
w celu promocji działalności LCK na stronach: www.lck.art.pl i www.satyrykon.pl
Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą
na wykorzystanie wizerunku
•

Administrator danych, Legnickie Centrum Kultury im. Henryka
Karlińskiego informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie
dobrowolnie wyrażonej zgody w celu promowania działalności LCK

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji bez potrzeby
zmieniania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania swoich danych.
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu
na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem

•

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione
do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym
administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług
i zakresie niezbędnym do tych czynności po zawarciu stosownych umów
powierzenia danych osobowych

•

W sprawach spornych przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

•

W związku z transferem danych do serwisów należących
do międzynarodowych organizacacji, tzn. Facebook, Google
administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza
Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat

•

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia działań promocyjnych
Legnickiego Centrum Kultury

•

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela
Inespektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail iodo@lck.art.pl

data i podpis

SATYRYKON 2021
consent to the public use of the image
I hereby agree for publication of my image as taken at Satyrykon – Legnica 2021
by Henryk Karliński Legnica Culture Centre for the purpose of its promotion
at www.lck.art.pl and www.satyrykon.pl
Rules of data processing in connection with the consent to the public use of the image
•

Data administrator, Henryk Karliński Legnica Culture Centre, informs
that the data will be processed for the purpose of LCK promotion on
the basis of free-will agreement

•

You are entitled to access, update, restrict the processing and
transferring of your data. The consent may be withdrawn at any moment
without the possibility of influencing any prior data processing

•

The data may be made accessible to the parties which are
lawfully authorized to that or to the ones which are authorized by
the administrator for the purpose of their correct service and necessary
range of these activities after arranging and signing agreements referring
to data entrustment

•

In contentious matters you hold the right to complain to the President
of the Personal Data Protection Office, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa

•

As far as transfer of data to services owned by international
organisations such as Facebook or Google is concerned,
the administrator informs that these organisations have entered
The UE-US Privacy Shield Framework and have obtained a necessary
certification mark

•

The data will be processed until Legnica Culture Centre finishes its
promotional activities

•

Any issues related to personal data may be explained by Personal Data
Protection Inspector, e-mail: iodo@lck.art.pl

date, signature

