
 

 

 

KLAUZULA ZGODY 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organi-

zacji „Spotkania z artystą | Jerzy Grochocki”. Przyjmuję do wiadomości, iż admi-

nistratorem danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, al. 

Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Równo-

cześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, oraz o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych, prawie 

do ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz 

wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.! Administratorem danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych w Olszty-

nie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn, reprezentowane przez Dyrek-

tora. 

2.! Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie wyznaczyło Inspektora Ochrony Da-

nych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@bwa.olsztyn.pl 

lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Biura Wystaw Artystycznych w 

Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn. 

3.! Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie da-

nych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a  RODO). 

4.! Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadze-

nia i udziału Pani/Pana w „Spotkaniu z artystą | Jerzy Grochocki”. 

5.! Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. 

6.! Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

7.! Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego 

celu. 



 

 

8.! Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cof-

nięcia zgody w dowolnym momencie. 

9.! Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10.!Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu. 


