
 

Ja ………………………………………………………………………………. (czytelnie imię i nazwisko) niżej 

podpisany, udzielam zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa 

Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, 
na przetwarzanie moich danych w postaci rozpowszechniania mojego wizerunku z Jarmarku 

Wielkanocnego poprzez zamieszczanie utrwalających go materiałów na witrynie 

internetowej, w profilach społecznościowych, innych materiałach promocyjnych – 

wzmacniających przekaz i informujących o wydarzeniu, które odbędzie się  14 kwietnia 2019r 

na Placu Józefa Piłsudskiego w Żurominie.  

…………………………………………………………  
(podpis osoby wyrażającej zgodę)  

   

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dla wystawców biorących udział w Jarmarku Wielkanocnym  

14 kwietnia 2019 r. Plac Piłsudskiego w Żurominie 
 
Na podstawie art. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa 

Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, tel. 23 65 72 558 mail: sekretariat-zuromin@o2.pl.  

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Modrzejewski,   

kontakt: 544-544-001, adres e-mail:inspektor@kiodo.pl 

Celem przetwarzania danych jest organizacja i promocja Jarmarku Wielkanocnego.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

 art 6 ust.1 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy,  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - dane (np. wizerunek ) są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę osoby, 

której dotyczą.  

 

Pani/Pana dane osobowe po upływie dwóch lat od zakończeniu wydarzenia zostaną przekazane do archiwum 

zakładowego i opatrzone kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym 

z jednostce. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, a ich 

odbiorcą będzie Urząd Gminy i Miasta Żuromin, za wyjątkiem wizerunku, do którego będą mogli mieć wgląd 

również użytkownicy naszej strony internetowej i odbiorcy materiałów promocyjnych.  

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 w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich  niepodania, będzie 

odrzucenie Pani/Pana zgłoszenia na Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. Plac Józefa 

Piłsudskiego  w Żurominie. 

 

 


