Załącznik Nr 2
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej , ul. J.I. Kraszewskiego 5 b , 47-200 Kędzierzyn-Koźle zgodnie
z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /U E / 2016/679 z 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”/ i
zapoznałam/łem się z następującą Klauzulą informacyjną dotyczącą praw i obowiązków związanych z
przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych.
Klauzula informacyjna
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, z siedzibą przy ul. J. I.
Kraszewskiego 5 b ,47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: tzkkk@wp.pl, tel. 77/48 23 686;
2/ Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu szerzenia wiedzy o przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości miasta – współdziałając na tym odcinku z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, itp.szczególnie z Muzeum Ziemi Kozielskiej – tj. statutowych działań Towarzystwa Ziemi Kozielskiej na podstawie
art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Komisji Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. – RODO / Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/.
3/ Imiona i nazwiska laureatów konkursu zostaną opublikowane na stronie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej /
http://tzk.alfsoft.net/. i lokalnej prasie.
4/ Sposoby kontaktu z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej to: adres korespondencyjny Towarzystwa Ziemi
Kozielskiej ul. J.I. Kraszewskiego 5b, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: tzkkk@wp.pl, tel.77/48 23 686;
5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych.
6/ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
7/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy RODO;
8/ Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych
uniemożliwi udział w konkursie;
9/ Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych;
10/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Potwierdzam wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych oraz
zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą obowiązków i praw związanych z przetwarzaniem moich
danych osobowych.

…………………………………………
Data i podpis

Nazwa działania statutowego: Konkurs „Przemysł Ziemi Kozielskiej w rodzinnych albumach”

