FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA WYSTAWĘ „WIOSNA DEMOKRACJI” FILIA NR
1. Imię
2. Nazwisko
3. Nr telefonu
4. Adres email
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 (dalej jako: RODO), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
informuje:
1. Administratorem powyższych danych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6,
80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest organizacja wystawy „Wiosna demokracji”. Państwa dane będą przetwarzane
w procesie zgłaszania do udziału ww. wystawie oraz w zakresie podtrzymania kontaktu na czas jej trwania.
Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poniżej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa w wystawie. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
3. Zdjęcia otrzymane od Państwa, zawierające wizerunki osób trzecich, w zakresie w jakim zostaną opublikowane, nie
wymagają identyfikacji tych osób i wobec tego stosuje się do nich przepisy art. 11 RODO.
4. Państwa dane będą przechowywane do czasu ukończenia wszystkich czynności związanych z przygotowaniem,
realizacją i zakończeniem wystawy „Wiosna demokracji”.
5. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie
stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody
będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność
wcześniejszego przetwarzania Państwa danych.
6. Mają Państwo również prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odszkodowania za
szkodę majątkową lub niemajątkową oraz prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (iod@wbpg.org.pl).
7. Przekazane materiały można będzie odebrać w danej filii bibliotecznej do 28 czerwca 2019 r. Po tym terminie
zostaną one przekazane do archiwum gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Świadomy powyższych informacji, ja, niżej podpisany/podpisana:
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

☐ Wyrażam zgodę*
1.
☐ Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych,
związanych z przygotowaniem, realizacją i zakończeniem wystawy „Wiosna
demokracji”

* proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
..………………...…………………….
data i podpis osoby

