
Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych/wspólników spółki osobowej 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach związanych z 

przeprowadzeniem Konkursu na opracowanie koncepcji artystycznej wirtualnej wystawy pod 

roboczym tytułem „Rzeczy pierwsze we Wrocławiu”, promocji i realizacji działalności statutowej 

Ośrodka, a w przypadku zawarcia umowy na realizację Wystawy, także w celu realizacji tej umowy. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych w związku z Konkursem jest Ośrodek 

„Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, e-mail: 

sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00. 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z 

inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a 

także promocji i realizacji działalności statutowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, wynikających ze 

Statutu oraz przepisów prawa, i realizowanych w interesie publicznym, we wskazanym zakresie 

także za Państwa zgodą, a w przypadku Uczestnika, z którym zawarta zostanie umowa, także celu 

jej realizacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, b, c, oraz e RODO (czyli 

rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679) . 

4. W zakresie przetwarzania dokonywanego na podstawie Państwa zgody - dane przetwarzane będą 

do czasu jej cofnięcia. W pozostałym zakresie - do czasu realizacji zadań związanych z Konkursem, 

a w przypadku Uczestnika, z którym zawarta zostanie umowa, także przez czas jej realizacji i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia innych obowiązków administratora 

określonych przepisami prawa. 

5. 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. 

6. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Zamawiającego 

usługi transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę 

informatyczną i prawną.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie 

danych osobowych niezbędnych do udziału w konkursie, a w przypadku Uczestnika z którym 
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zawarta zostanie umowa także do realizacji umowy, skutkuje brakiem możliwości udziału w 

Konkursie.   

 

 

 

 

…………………………………………… 

(podpis i data) 


