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Klauzula informacyjna dla uczestników projektu XII Przegląd Kabaretów HiHi HaHa 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   

z 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 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Lubawska, Wielkie Bałówki 14,13-306 Kurzętnik,  

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,  

tel.514-154-474 ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu XII Przegląd Kabaretów HiHi 

HaHa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B, na podstawie ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 

27.04.2016 r. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana, a następnie promowana wszelkimi znanymi 

metodami, w tym rejestrowana w formacie video, a także poprzez kanały internetowe i telewizyjne. 

W związku z powyższym, zgłoszenie  uczestnika do udziału w XII Przeglądzie Kabaretów 

HiHiHaHa jest jednoznaczna z  wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

wizerunku uczestnika, rozpowszechnianie oraz publikowanie także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w trakcie przeglądu w materiałach służących popularyzacji i promocji działań w 

mediach elektronicznych w szczególności na stronach internetowych, prasie, plakatach, gazetkach 

oraz innych mediach i telewizji na czas nieokreślony. 

…………………………………. 

Czytelny podpis 

mailto:biuro@lgdziemialubawska.pl

