
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w związku z udziałem w grze 
mobilnej „Flagi świata”: imię, nazwisko,  w zakresie w jakim jest to konieczne dla wydania nagrody rzeczowej w 
ww. grze. W szczególności zgoda obejmuje przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celach 
księgowych i archiwizacyjnych. Ośrodek Pamięć i Przyszłość zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą 
zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa, a samo przetwarzanie odbywać się będzie z poszanowaniem 
godności, oraz innych dóbr osobistych. 
 
      ………………………………………………….. 
      (podpis osoby, której dane dotyczą) 
 

 
Informacja o danych osobowych  

Administrator 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we Wrocławiu, ul. 
Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00. 
 
Inspektor ochrony danych 
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo się skontaktować poprzez email 
iod@zajezdnia.org.  To właśnie z inspektorem ochrony danych możecie Państwo kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących realizacji praw, przysługujących Państwu w związku z  przetwarzaniem 
waszych danych. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 
Państwa dane przetwarzane będą w celu tworzenia, upowszechniania, oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, 
czyli realizacji zadań Ośrodka Pamięć i Przyszłość, wynikających ze Statutu oraz przepisów prawa, i 
realizowanych w interesie publicznym, we wskazanym zakresie także za Państwa zgodą; Podstawę prawną 
przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c, oraz e Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679) . 
 
Czas przetwarzania danych osobowych 
W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie Państwa zgody -  dane przetwarzane będą do czasu jej 
cofnięcia.  
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych będą jedynie nasi zaufani partnerzy, których usługi są konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania Ośrodka, oraz podmioty z którymi współpracujemy przy realizacji zadań wykonywanych w 
interesie publicznym (np. placówki edukacyjne, badawcze, kultury). Wśród tej kategorii odbiorców mogą 
znajdować się również podmioty mające charakter organizacji międzynarodowych i współpracujące z  
Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, lub zlokalizowane w państwach trzecich. 
 
Informacja o Państwa prawach 
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do danych 
przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody 
na przetwarzanie wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: 
iod@zajezdnia.org. 
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w newsletterze edukacyjnym. 
 
 
 
      ………………………………………………….. 
      (podpis osoby, której dane dotyczą) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts

