
Załącznik 2 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Budujemy Przystań, ul. Wośnicka 125C, 
26-600 Radom,  moich danych  na potrzeby organizacji i promocji Konferencji/Warsztatów- Model 

Aktywnej Komunikacji. 

 

..............................................                                   .......................................................................... 

      (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby zgłaszającej udział) 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych, marketingowych i dokumentacyjnych 

mojego wizerunku   (prasie lokalnej, publikacja na stronie internetowej www.budujemyprzystan.org 

fanpage na Facebook oraz Instagramie). Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z 
wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika 
utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas Konferencji, bez konieczności 
każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych 
Organizatora. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas 
Konferencji mogą być umieszczone w internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej 

Organizatora oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych. 
 

..............................................                                   .......................................................................... 

      (miejscowość i data)                                                                (podpis osoby zgłaszającej udział) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane w 
dalszej części RODO informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Budujemy Przystań w 
Radomiu, ul. Wośnicka 125C. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) pod adresem e-mail 

iodo@budujemyprzystan.org w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z tym przetwarzaniem. 
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników 

Konferencji/Warsztatów – Model Aktywnej Komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od zakończenia 
Konferencji/Warsztatów. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Panią 
dotyczą, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do 
zarejestrowania uczestnika w Konferencji/Warsztatach i realizacji celu opisanego w punkcie 

3. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością zarejestrowana oraz 
uczestniczenia w Konferencji/Warsztatach. 
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9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 

 

..............................................                                     .......................................................................... 

      (miejscowość i data)                                                               (podpis osoby zgłaszającej udział) 
 

 


