OŚWIADCZENIE RODO
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany / a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, w celu realizacji umowy Nr ……….. / 2021 z dnia ………………………..
Dane osobowe zostały podane przeze mnie dobrowolnie.

……………, dnia …………..

…………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dyrektor Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@rzezba -oronsko.pl)
3. Dane Pani/Pana* będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO wyłącznie w celu realizacji umowy NR 140 / 2020 z dnia 05.10.2020.
4. Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Dane Pani/Pana* będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych
3) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetw arzania
4) przenoszenia danych
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację pleneru.
9. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowa ny i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawe m, przed jej
wycofaniem.

………….., dnia ………..

……………………………………

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

