Klauzula&zgody&dla&uczestnika&konkursu&na&wykorzystanie&wizerunku&
&
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( rozporządzenia( o( ochronie( danych),( wyrażam( zgodę(
na( nieodpłatne( używanie,( wykorzystywanie( oraz( rozpowszechnianie( mojego( wizerunku,(
utrwalonego( dowolną( techniką( na( wszelkich( nośnikach( (w( tym( fotografia,( dokumentacja(
filmowa)( przez( Biuro( Wystaw( Artystycznych( w( Olsztynie( z( siedzibą( przy( Al.( Marsz.(
J.( Piłsudskiego( 38,( 10Y450( w( Olsztynie,( na( potrzeby( konkursu( Y( XII& QUADRIENNALE&
DRZEWORYTU&I&LINORYTU&POLSKIEGO.(
1.! Jest(to(zgoda(nieodpłatna,(nieograniczona(ilościowo,(czasowo(ani(terytorialnie.(
2.! Zgadzam( się,( by( dla( potrzeb( konkursu,( mój( wizerunek( został( użyty( do( różnego( rodzaju(
form( elektronicznego( przetwarzania,( kadrowania( i( kompozycji.( Może( być( on( także(
uzupełniony( towarzyszącym( komentarzem,( a( nagrania( filmowe( z( jego( udziałem( mogą(
zostać( pocięte,( montowane,( modyfikowane,( dodawane( do( innych( materiałów(
powstających(na(potrzeby(konkursu(i(w(celach(informacyjnych.(
3.! Zgoda( ta( obejmuje( każdą( formę( publikacji( (rozpowszechnianie( w( Internecie,(
umieszczanie( w( materiałach( promocyjnych( i( informacyjnych( dot.( konkursu( i( wystawy(
pokonkursowej)(z(zastrzeżeniem,(że(mój(wizerunek(nie(może(zostać(użyty(w(formie(bądź(
publikacji( dla( mnie( obraźliwej( lub( naruszać( w( jakikolwiek( inny( sposób( moich( dóbr(
osobistych.(
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Klauzula&zgody&na&przetwarzanie&danych&osobowych&
&
Ja( niżej( podpisany/a,( wyrażam( dobrowolną( zgodę( na( przetwarzanie( moich( danych(
osobowych(w(każdym(z(poniższych(celów:(((
Y( w( celu( organizacji( i( przeprowadzenia( procedury( konkursowej( i( uczestnictwa( w( konkursie(
XII&QUADRIENNALE&DRZEWORYTU&I&LINORYTU&POLSKIEGO;&
Y( w( celu( umieszczenia( moich( danych( osobowych( w( katalogu( "XII& QUADRIENNALE&
DRZEWORYTU& I& LINORYTU& POLSKIEGO"& do( wystawy( pokonkursowej( (w( przypadku(
zakwalifikowania(się(do(wystawy(pokonkursowej).&
(
Jednocześnie( oświadczam,( że( zapoznałem/am( się( z( informacjami( przekazanymi( mi( przez(
Biuro( Wystaw( Artystycznych( w( Olsztynie,( zgodnie( z( art.( 13( ogólnego( rozporządzenia(
o(ochronie(danych.(
(
(
......................................................................................(
(
(
(
(
(
(
(
(data,&podpis&uczestnika&konkursu)&
&
&

1

(
(

(
(

(

(

Klauzula&informacyjna:&
&
Zgodnie( z( art.( 13( 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)(informujemy,(że:(
(
1.! Administratorem( Pana/Pani( danych( osobowych( jest( Biuro( Wystaw( Artystycznych(
w(Olsztynie(z(siedzibą(przy(Al.(Marsz.(J.(Piłsudskiego(38,(10Y450(w(Olsztynie.(
2.! Biuro( Wystaw( Artystycznych( w( Olsztynie( wyznaczyło( Inspektora( Ochrony( Danych,(
z(którym(można(skontaktować(się(pod(adresem(eYmail:(iod@bwa.olsztyn.pl(lub(wysyłając(
korespondencję(na(adres(siedziby(Biura(Wystaw(Artystycznych(w(Olsztynie.(
3.! Pana/Pani(dane(osobowe(przetwarzane(będą(na(podstawie:(
1)! art.( 6( ust.( 1( lit.( a( ogólnego( rozporządzenia( o( ochronie( danych( (osoba,( której( dane(
(
dotyczą( wyraziła( zgodę( na( przetwarzanie( swoich( danych( osobowych( w( jednym(
(
lub(w(większej(liczbie(określonych(celów):((
( Y( w( celu( organizacji( i( przeprowadzenia( konkursu( XII( QUADRIENNALE( DRZEWORYTU(
( I(LINORYTU(POLSKIEGO;((
( Y( w( celu( umieszczenia( danych( w( katalogu( wystawy( pokonkursowej( (w( przypadku(
( zakwalifikowania(się(do(wystawy(pokonkursowej);((
2)! na( podstawie( art.( 6( ust.( 1( lit.( c( ogólnego( rozporządzenia( o( ochronie( danych(
(przetwarzanie( jest( niezbędne( do( wypełnienia( obowiązku( prawnego( ciążącego( na(
Administratorze):(
(
Y(w(celach(podatkowych((w(przypadku(osób(nagrodzonych(w(konkursie);(
3)! na( podstawie( art.( 6( ust.( 1( lit.( f( ogólnego( rozporządzenia( o( ochronie( danych(
(przetwarzanie( jest( niezbędne( do( celów( wynikających( z( prawnie( uzasadnionych(
interesów( realizowanych( przez( Administratora( lub( przez( stronę( trzecią,( z( wyjątkiem(
sytuacji,( w( których( nadrzędny( charakter( wobec( tych( interesów( mają( interesy(
lub(podstawowe(prawa(i(wolności(osoby,(której(dane(dotyczą,(wymagające(ochrony(
danych(osobowych,(w(szczególności(gdy(osoba,(której(dane(dotyczą,(jest(dzieckiem):(
( Y(w(celach(marketingowych(dotyczących(konkursu.(
4.! Pozyskane(od(Pana/Pani(dane(osobowe(mogą(być(przekazane:(
•! podmiotom(uprawnionym(do(uzyskania(tych(danych(na(podstawie(przepisów(prawa;(
•! podmiotom( uczestniczącym( w( realizacji( zobowiązań( finansowych( (np.( bank(
w(zakresie(przelewów(w(przypadku(nagrodzonych(w(konkursie(osób);(
•! podmiotom(zewnętrznym(współpracującym(z(Administratorem(na(mocy(stosownych(
umów( powierzenia( przetwarzania( danych( osobowych( oraz( przy( zapewnieniu(
stosowania( przez( ww.( podmioty( adekwatnych( środków( technicznych(
i( organizacyjnych,( zapewniających( ochronę( danych( (np.( usługa( mass( mailingu,(
podmiot(świadczący(usługi(informatyczne).(
5.! Dane(osobowe(przechowywane(będą(przez(okres(niezbędny(do(realizacji(celów,(do(jakich(
zostały(zebrane.(
Obecnie,( zgodnie( z( art.( 70( §( 1( ustawy( z( dnia( 29( sierpnia( 1997( r.( Ordynacji(
podatkowej,( zobowiązanie( podatkowe( przedawnia( się( z( upływem( 5( lat,( licząc( od( końca(
roku(kalendarzowego,(w(którym(upłynął(termin(płatności(podatku.(
6.! Posiada( Pan/Pani( prawo( dostępu( do( treści( swoich( danych( oraz( z( zastrzeżeniem(
przepisów(prawa:((
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•! prawo( do( sprostowania( swoich( danych,( które( są( nieprawidłowe( i( uzupełnienia(
niekompletnych(danych(osobowych;(
•! prawo(do(usunięcia(swoich(danych(osobowych((bycia(zapomnianym);(
•! prawo(ograniczenia(przetwarzania(danych(osobowych;(
•! prawo(do(przenoszenia(danych;(
•! prawo(do(wniesienia(sprzeciwu(wobec(przetwarzanych(danych.(
7.! Przysługuje(Panu/Pani(prawo(do(cofnięcia(zgody(na(przetwarzanie(danych(w(dowolnym(
momencie( bez( wpływu( na( zgodność( z( prawem( przetwarzania,( którego( dokonano(
na(podstawie(zgody(przed(jej(cofnięciem.(
8.! Ma(Pan/Pani(prawo(wniesienia(skargi(do(organu(nadzorczego(Y(Prezesa(Urzędu(Ochrony(
Danych(Osobowych,(ul.(Stawki(2,(00Y193(Warszawa.(
9.! Administrator,( w( ramach( przetwarzania( danych( osobowych,( nie( korzysta( z( systemów(
i( nie( stosuje( metod,( służących( do( zautomatyzowanego( podejmowania( decyzji,( w( tym(
profilowania.(
10.!Podanie( danych( osobowych( jest( dobrowolne,( jednak( konieczne( do( realizacji( celów,(
do(jakich(zostały(zebrane.(
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