KONKURS NA KONCEPCJĘ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE

załącznik nr 1 Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE NA WYKONANIE KONCEPCJI DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ TĘSKNIĄCEJ W POWSINIE

Dane uczestnika Konkursu
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wyższą Szkołę
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu na wykonanie
koncepcji drogi krzyżowej oraz zagospodarowania terenu przy Powsińskim Klubie Kultury i kościele pw. św.
Elżbiety w Powsinie

2.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

…………………… miejscowość, data i podpis autora/pełnomocnika zespołu* 3
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
(klauzula informacyjna)
Informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ul. Olszewska 12, 00-792
Warszawa
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Piotr Miśkiewicz
e-mail: iod@wseiz.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust1. pkt a) RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów;
w przypadku zawarcia umowy
art. 6 ust1. pkt b) RODO:
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podaniem do publicznej wiadomości informacji o laureatach
konkursu (imię i nazwisko, miejscowość, firma).
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (konkurs, umowa) a także
przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie, ew. zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3

* niepotrzebne skreślić

