
Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych w Zamek Cieszyn 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” 
informujemy, iż wymagane są zgody dotyczące: 
Klauzula zgody (dane dodatkowe: miejsce zamieszkania, telefon, adres e-mail) 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, że:  
1. Podając dane dodatkowe wyraża / nie wyraża* Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb 
niezbędnych do komunikacji w związku z uczestnictwem w konkursie „Śląska Rzecz”.   

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu z Zamek 
Cieszyn rozpatrującego deklarację uczestnictwa i udziału w konkursie „Śląska Rzecz”.    

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

 

Klauzula zgody na przetwarzanie i publikowanie wizerunku w celu promocji i 

prowadzenia działalności przez Zamek Cieszyn w mediach elektronicznych i w edycji 
wydawnictw 
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne 
wykorzystanie mojego wizerunku przez Zamek Cieszyn zarejestrowanego podczas Gali wręczenia 
nagród i wydarzeń towarzyszących promocji konkursu Śląska Rzecz w celach związanych z 
funkcjonowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, a także promocją, marketingiem i 
budowaniem pozytywnego wizerunku Zamek Cieszyn.  

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa organizatora, wydawnictwa 
biuletynów, kolportaż materiałów, nagrania dźwięku i obrazu, strona na portalach 
społecznościowych (typu: Facebook),  gazetka (biuletyn), tablica ścienna (ogłoszeniowa). 
Równocześnie informujemy, iż zdjęcia, materiał filmowy i inne formy zapisu elektronicznego mogą 
być przekazywane do instytucji i podmiotów takich jak organy i jednostki samorządu 
terytorialnego. 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr 

osobistych zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego, ani innych praw. 
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że 

zapoznałem/am się z powyższą treścią w pełni ją rozumiem i akceptuję. 
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Zamek Cieszyn 
z siedziba przy ul. Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn.  
Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am 

poinformowany/-a, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania 
zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania oraz ograniczenia 
przetwarzania danych. 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114. poz. 493), 

2. Ustawa  z dnia 4 luty 1994 r. o  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 

poz. 880) i/lub Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 nr 5 poz. 
24) – jeśli wizerunek będzie publikowany w prasie, mediach określonego wydawcy 
posiadającego status osoby prawnej. 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459). 
4. Rozporządzenie 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). 
 
 

 
........................................................................................................................ 
(data i  czytelny podpis osoby powierzającej  swoje dane osobowe)* 

 


