
KARTA UCZESTNIKA ZBIÓRKI „POŻYCZONY CZAS” 

 

Imię i Nazwisko .......................................................................................................................... 

 

Rok urodzenia ............................................................................................................................ 

 

Telefon…………………………………………………………………………………………………….. 

 

e- mail.......................................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………….…. 

 

Nota biograficzna .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z 

organizacją ZBIÓRKI I WYSTAWY „Pożyczony czas” organizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, Polski-Niemieckie  

Biuro Informacji Turystycznej., stowarzyszenie Nasz Zatonie. Upoważniam również Organizatorów do wykorzystania wizerunku 

osobistego wykonawcy utrwalonego podczas wystawy i działań towarzyszących, a stronach organizatorów  oraz w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych dotyczących ZBIÓRKI . 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu są: ……………………………………………………  
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji 
działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku, 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy, po czym zostaną usunięte, 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, 
5) każdy uczestnik zbiórki posiada prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skarg i do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli zdaniem uczestnika, przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, 
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, 
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, 
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ………………………………….  

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem  zbiórki akceptuję jego postanowienia. 

 

                                                                                     .............................................................. 

                                                                                                           podpis i data 


