
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

uczestnictwa w zajęciach w Miejskim i 

Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie 

w sezonie kulturalnym 2021/2022 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI ZGODNA Z RODO 

 

Drogie dzieci  

Z pewnością wiecie, że od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

(UE), które nakazują Administratorowi ochronę Waszych danych osobowych. 

 

Administrator i jego działania 

1. Administratorem Waszych danych jak również Waszych rodziców i opiekunów prawnych jest Miejski  

i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. 

2. Podjęliśmy wszelkie możliwe działania oraz zastosowaliśmy odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne. aby te dane w należyty sposób chronić przed dostępem osób nieuprawnionych. 

3. MiGOK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jej imieniu nadzoruje czynności 

przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512 323 044 lub 

adresem e - mail: iod@fus-system.pl.  

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych 

4. MiGOK przetwarza Wasze dane osobowe zawarte w deklaracji uczestnictwa na podstawie  zgody 

Waszych rodziców lub w niektórych sytuacjach Waszej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO w celu:  

 uczestniczenia przez Was działalności kulturalnej organizowanej przez nas na terenie Gminy Łochów, 

która przejawia się przez organizację i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć w postaci imprez 

kulturalnych, festiwali, występów artystów, prowadzenie działalności kina, różnego rodzaju warsztatów 

i ognisk dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kto ma dostęp do Waszych danych 

5. Dostęp do Waszych danych jak również rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którzy swoje 

dane udostępnili mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym 

zakresie wynikającym z ich obowiązków.  

6. Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach będą Gmina Łochów, uprawnione 

organy kultury, organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu do danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w ramach swoich kompetencji  

i uprawnień itp. 

7. Wasze dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania Waszych danych 

8. Administrator będzie przechowywał Wasze dane przez okres niezbędny do realizacji przyjętego celu, 

cofnięcia przez Was lub Waszych rodziców zgody na ich przetwarzanie, a w niektórych sytuacjach 

będzie uzależniony od przepisów dotyczących prowadzenia archiwizacji lub przedawnienia roszczeń. 

Uprawnienia właściciela danych osobowych 

9. Osoba, której dane są przetwarzane ma: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

 prawo sprostowania danych ( które są nieprawidłowe); 

 prawo usunięcia danych; 

 prawo ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach (tylko takich, które były 

pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą); 

 prawo przenoszenia danych; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych  

w związku z niewłaściwym ich przetwarzaniem. 

Dane organu nadzorczego do którego można składać skargę: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Konsekwencje niepodania danych 

 Przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Administratora zależy od wyrażenia zgody 

przez rodziców lub opiekunów prawnych. Bark zgody na przetwarzanie takich danych lub 

wycofanie takiej zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w programie 

oferowanym przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. 

 

 

W imieniu Administratora Dyrektor MiGOK 
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