
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I KLAUZULA 

INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA 

ORGANIZACYJNEGO „KIDO BRZEG DOLNY” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 z 2016r. Nr 119/1) 

zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Senior-

Care ul. Młynarska 3, 56-400 Oleśnica, telefon: +48 608 545 545, adres  

e-mail: fundacja@senior-care.eu 

2.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych  

z organizacją, realizacją i udziałem w spotkaniu organizacyjnych 

„KIDO BRZEG DOLNY”, które odbędzie się 30 września w Sali DOK 

Urzędu Miasta w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29 z uwzględnieniem: 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów 

związanych z realizacją zgłoszenia i udziałem w spotkaniu. 

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak warunkiem 

udziału w spotkaniu jest ich podanie, zaś konsekwencją 

ich nie podania będzie brak zgody na uczestnictwo w spotkaniu. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w 

celu realizacji i udziału w spotkaniu oraz przez okres niezbędny do 

realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia 

odpowiedzialności prawnej i przedawnienia dochodzonych roszczeń. 

4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia, ograniczania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 



5. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przekazanych 

danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie 

podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych 

do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed 

ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wymienionych powyżej przez Fundację Senior-Care, ul. Młynarska 3, 

56-400 Oleśnica, w celu uczestnictwa w spotkaniu organizacyjnym 

„KIDO BRZEG DOLNY” 

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

prawdą. 



3. Zapoznałam(-em) się z treścią Informacji zamieszczonych powyżej 

niniejszego oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie do ich poprawiania i na powyższe wyrażam zgodę. 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów spotkania mojego wizerunku, na 

potrzeby związane z organizacją, udostępnianiem oraz archiwizacją przebiegu spotkania – w 

formie nagrania oraz dokumentacji zdjęciowej. 


