Załącznik nr 2 – Zgoda/Oświadczenie uczestnika wystawy „Narcyz”
ZGODA/OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA WYSTAWY „NARCYZ”
I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Wystawy, którymi są: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
oraz…………………………………………………………….., moich danych osobowych w celach związanych z
udziałem w Wystawie „Narcyz” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO).
II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych, w tym wizerunku, na stronach internetowych
Organizatorów Wystawy oraz w publikacjach dotyczących Wystawy.
III. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, ale może być w dowolnym momencie cofnięta jednak
bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na
adres e-email: iod@spotkaniakultur.com

Jednocześnie Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, z siedzibą pod adresem Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
oraz……………………………………………., wspólnie administrują danymi osobowymi uczestników Wystawy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez CSK można się kontaktować pod adresem:
iod@spotkaniakultur.com, z IOD wyznaczonym przez ASP/UAP można się kontaktować pod adresem: …………………
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu realizacji Wystawy, zgodnie
z Regulaminem, na podstawie udzielonej przeze mnie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na postawie – art. 6 ust. 1 lit.
f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratorów zgodnego z zapisami statutowymi.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które wykażą się podstawą prawną do ich uzyskania oraz
procesorom, z którymi Administratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w Wystawie.
8. Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane, nie będą przesyłane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Oświadczam też, że znane mi są warunki przewidziane do wzięcia udziału w Wystawie „Narcyz” określone w
Regulaminie i je akceptuję.

……................................................
Czytelny podpis uczestnika Wystawy

