
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KIERMASZU O WYRAŻENIU ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY REALIZACJI KIERMASZU  I  PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W związku z moim uczestnictwem w Kiermaszu  SŚKOiW 2019 realizowanym  przez Centrum Kultury i Sztuki                
w Skierniewicach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia                          
i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania/ stałego pobytu, PESEL/NIP/REGON, numeru 
telefonu, adresu e-mailowego, numeru rachunku bankowego oraz wszelkich innych danych wymaganych 
właściwymi przepisami prawa - w celach związanych z realizacją ww kiermaszu i promocją działalności Centrum 
Kultury i Sztuki w Skierniewicach, w szczególności na stronie internetowej CKiS oraz w lokalnej prasie. 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informuję, a ja oświadczam, iż: 

1.  przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Centrum Kultury 
i Sztuki, zwanym z siedzibą Skierniewicach, ul. Reymonta 33, NIP 8361000793, REGON 001013370 (dalej CKiS),  

2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych: P. Aleksandra Cnota Mikołajek, email: aleksandra@eduodo.pl 

3. rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez CKiS w okresie wykonania umowy – do 
momentu jej rozwiązania bądź wygaśnięcia, celem wypełnienia ciążących na CKiS obowiązków prawnych – do 
momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz celem promocji Kiermaszu i Centrum 
Kultury i Sztuki do momentu odwołania zgody. 

4. rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
otrzymania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

5. rozumiem również, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w 
celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z CKiS. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem 
ustawowym. 

6. przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

7. akceptuję zapisy Regulaminu  uczestnictwa w Kiermaszu organizowanym przez CKiS  

8. przyjmuję do wiadomości, że odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych; 
podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty księgowo-finansowe, 
drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie, audytorskie oraz kontrolne, płatnicze; 

9. rozumiem, że CKiS nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 



10. Ponadto rozumiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich/mojego dziecka danych przetwarzanych w celach wskazanych powyżej. Po otrzymaniu 
sprzeciwu CKiS przestanie przetwarzać dane w powyższych celach, co do których wyraziłem sprzeciw, chyba że 
CKiS wykażę istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec moich 
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

11.  Rozumiem, że jeśli uznam, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

…..………………………………………    …………………………………………………………………….………. 

(Miejscowość i data)                                                                       (Czytelny podpis uczestnika ) 

 

12. Dodatkowo wyrażam / nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne rejestrowanie i wykorzystanie mojego wizerunku podczas Kiermaszu  organizowanego przez 
CKiS oraz wykorzystywanie tego wizerunku poprzez umieszczanie na stronach internetowych CKiS, oraz 
tablicach ściennych i folderach  w celu informacji  i promocji CKiS. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne. 

 

…..………………………………………    …………………………………………………………………….………. 

(Miejscowość i data)                                                                      (Czytelny podpis uczestnika ) 

 

 

 


