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Zgoda  

1. Wyrażam/nie* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w XXIII EDYCJI MAYDAY ROCK FESTIVAL GŁOGÓW 2019. 

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie (w tym na rozpowszechnianie) mojego 

wizerunku w celu promocji pozytywnego wizerunku MOK, także w ramach informacji 

zamieszczanych na stronie internetowej www.mok.glogow.pl oraz stronach Facebook. 

3. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na umieszczenie wyników kwalifikacji oraz zwycięzców na 

stronie www.mok.glogow.pl oraz stronach Facebook. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z artykułem 13 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 (RODO) informujemy, 

że: 

• Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (MOK)  

Plac Konstytucji 3 Maja 2. Kontakt możliwy jest pod numerem tel. 76 833 65 71  

• W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

(IOD): Tomasz Wadas tel. 509 737 586 lub e-mail: iod@glogow.org 

• Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: organizacji XXIII Edycji MAYDAY ROCK FESTIVAL 

GŁOGÓW 2019 (MRF), promocji tej oraz kolejnych edycji. 

•  Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest: Art. 6 pkt.1 lit. a RODO czyli zgoda. 

• Odbiorca lub kategoria odbiorców: Podmioty na podstawie stosowych umów powierzenia podpisanych 

przez MOK, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

• Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

•  Ma Pan/i prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

• Ma Pan/i prawo: do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913 Warszawa 

• Podanie danych: jest dobrowolne. Konsekwencją nie wyrażenia zgód (pkt. 1, 2, 3) jest: brak możliwości 

uczestnictwa w XXIII Mayday Rock Festival Głogów 2019. 

 

Miejscowość data         imię i nazwisko 
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