Łódź dnia ……………………..
Klauzula obowiązku informacyjnego

Oświadczenie
Ja ………………………………….
zamieszkały/a………… jako producent filmu pt.: …..........................................
…....................................

Zgodnie z 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 informujemy, że:

oświadczam, że jestem uprawniony do zgłoszenia filmu na Międzynarodowy
Festiwal Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego i

akceptuję warunki

Regulaminu Festiwalu.
Udzielenie zgody jest nieodpłatne.
Oświadczam, że rozpowszechnienie Filmu przez Organizatorów Festiwalu nie
naruszy praw osób trzecich i ponoszę odpowiedzialność prawną za wszelkie
ewentualne roszczenia zgłaszane wobec Organizatorów.

....................................................................
Czytelny podpis i data

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. w Łodzi z siedzibą przy
ul. Kilińskiego 210, w Łodzi (kod pocztowy: 93-106), tel.: 42 689 23
45.
2.
Inspektor ochrony danych w Spółce: iodo@wfo.com.pl
3.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzyskanej
zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz pracownicy Administratora w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5.
Podanie przez Panią/Pana danych jest obligatoryjne w
zakresie określonym przepisami, prawa w pozostałym zakresie
dobrowolne.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz
ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania,
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały
przekazywaniu instytucjom upoważnionym z mocy prawa lub na
podstawie umowy powierzenia.
9.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres, na który
została udzielona zgoda w zakresie praw autorskich majątkowych do
utworu.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną

………………………………………………………………………
imię i nazwisko ( czytelnie )

