Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy na VI Kościerski Zjazd Akordeonistów,
odbywający się 22 i 23 października 2021 r.

…………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)
…………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)
……………………………………………………..

(adres e-mail, telefon)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku.
Dotyczy VI Kościerskiego Zjazdu Akordeonistów, odbywającego się 22 i 23 października 2021 r.
Nieodpłatnie
wyrażam
zgodę
na
wykorzystywanie
mojego
wizerunku/wizerunku
mojego
dziecka/podopiecznego przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna w publikacjach i w
Internecie w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora danych oraz dalsze jego przekazywanie
innym podmiotom w celu promocji wydarzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy:
a. Administratorem Danych, podanych w związku z udziałem w VI Kościerskim Zjeździe Akordeonistów jest Muzeum Ziemi
Kościerskiej, ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna
b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazanym w pkt a).
c. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie V Kościerskiego Zjazdu Akordeonistów, umieszczenia danych
o zjeździe w materiałach publikowanych przez Administratora Danych i na jego stronie internetowej oraz przez inne podmioty
informujące o zjeździe.
d. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.
e. Dane osobowe będą upubliczniane w Internecie oraz innych środkach masowego przekazu.
f. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wzięcia udziału w zjeździe, z tym zastrzeżeniem, że
udział w zjeździe nie jest uzależniony od zgody na przetwarzanie wizerunku.
g. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. Czas przetwarzania danych osobowych
wyznacza osoba zezwalająca na wykorzystanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora Danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzanie będą przez czas niezbędny do organizacji zjazdu.
h. Osoba podająca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
i. Osoba podająca dane osobowe nie posiada prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności
wskazanych w przytoczonym przepisie, prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
j. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………………………………
podpis uczestnika/opiekuna

