
 
 
 
 

                                                                                          

Załącznik Nr 1 do Regulaminu „URODZINY z KINEM 

 
 

Formularz zgłoszeniowy „URODZINY z KINEM” 

 

Data Imprezy Urodzinowej  

Imię i wiek Solenizanta  

Liczba dzieci na Imprezie Urodzinowej  

Ilość biletów  

Godzina rozpoczęcia urodzin  

Zwiedzanie kabiny projekcyjnej (TAK/NIE)  

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie  

Kontakt do osoby składającej zamówienie  
(e-mail oraz nr telefonu) 

 

Imię i nazwisko osoby (rodzica/opiekuna), która będzie 

obecna podczas Imprezy Urodzinowej 

 

Data i podpis Zamawiającego Imprezę Urodzinową.  

Podpis jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się  

i akceptacji warunków Regulaminu „URODZINY z KINEM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

           

Załącznik Nr 2 do Regulaminu „URODZINY z KINEM” 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ/KLIENTÓW LOK 

Szanowni Państwo, 

w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w Lubartowskim Ośrodku Kultury w Lubartowie. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubartowski Ośrodek Kultury 

w Lubartowie, ul. Rynek II 1, 21-100 Lubartów, tel.: 81 855 22 42, e-mail: lok@loklubartow.pl 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jak również 

w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym 

przez Administratora, pisząc na adres e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych 

w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w celu realizacji zadań statutowych 

Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a także w celu promocji osiągnięć Pracowników LOK oraz uczestników 

organizowanych imprez i zajęć kulturalnych. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: 

• art. 6 ust. 1 lit c (gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. 

obowiązku mogącego wynikać z przepisów ustawy o działalności kulturalnej); 

• podstawę przetwarzania może stanowić art. 6 ust. 1 lit a (wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda - dotyczy 

np. przetwarzania numer telefonu, adresu e-mail), w celu ułatwienia Administratorowi kontaktu                 

z Panią/Panem. Pani/Pana dobrowolna zgoda będzie również niezbędna do przetwarzania danych (wizerunku) np. 

w celu promocji LOK w Lubartowie na stronie internetowej LOK w Lubartowie czy w mediach społecznościowych 

(Facebook). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

innym osobom/podmiotom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych z Administratorem, jeżeli wynika 

to  

z zakresu ich kompetencji oraz podmiotom świadczącym dla Administratora usługi w zakresie dostawy, serwisu                  

i utrzymania systemów informatycznych oraz oprogramowania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3, a po 

tym okresie zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie 

to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. W sytuacji gdy podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów określonych w punkcie 3 – podanie danych 

nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zapisania się do uczestnictwa                         

w organizowanych zajęciach i imprezach kulturalnych. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy zapoznać się z procedurą realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępną 

na stronie internetowej LOK w Lubartowie oraz w siedzibie Administratora. 
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