ZAŁACZNIK 5

…..……………..., dnia…..……. 2019 r.

OŚWIADCZENIE
O WYRAśENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niŜej podpisany/a ……………………………………………………, Uczestnik Konkursu/
pełnomocnik działający w imieniu uczestnika konkursu* na opracowanie projektu koncepcji
aranŜacji kawiarni z zapleczem w Ełckim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 w
Ełku, oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych
osobowych w rozumieniu 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

…………….………………………………
miejscowość, data

…………………………………………….
podpis Uczestnika/Pełnomocnika

Zostałem poinformowany, Ŝe:
1. Administratorem danych jest Ełckie Centrum Kultury z siedzibą przy ul.
Polskiego 47 w Ełku.

Wojska

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu, który otrzyma I nagrodę w Konkursie na
najlepszą aranŜację kawiarni z zapleczem Ełckiego Centrum Kultury.
.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na
opracowanie projektu aranŜacji kawiarni z zapleczem Ełckiego Centrum Kultury w Ełku oraz
organizacji wystawy pokonkursowej.
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Ełckie Centrum Kultury oraz inne instytucję
zaangaŜowane we wdraŜanie projektu, w tym instytucje uprawnione do przeprowadzania
kontroli realizacji projektu.
5. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. WyraŜenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych jest warunkiem koniecznym udziału
w Konkursie na opracowanie projektu aranŜacji kawiarni z zapleczem Ełckiego Centrum

Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 w Ełku, a odmowa jej wyraŜenia jest równoznaczna
z wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie.
8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.

…………….……………………………
miejscowość, data

……………………………………….......
podpis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* niepotrzebne skreślić

