
 

 

Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie  
z przepisami 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), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla celów realizacji  
V Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej. 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu zgłoszenia do  

V Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej, przez Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Przyjmuję do wiadomości informacje przedstawione 
w klauzuli informacyjnej dołączonej do mojej zgody.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego 
1. Administrator danych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą 
we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl 
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900. 
2. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować 
w następujący sposób: 
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. 
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać ww. dane osobowe zawarte w Formularzu wyłącznie na podstawie udzielonej 
zgody dla celów : 
1) związanych z realizacją V Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej, tj. przyjęcia 
zgłoszenia, wyłonienia wybranych młodych twórców do prezentacji prac w przestrzeni miejskiej, 
doręczenia dyplomów uczestnictwa w wystawie. 
2) udzielania odpowiedzi na Pana pisma, skargi i wnioski. 
Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne. 
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 3 miesięcy lub do 
wycofania przez Ciebie uprzednio wyrażonej zgody. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. 
5. Odbiorcy Twoich danych osobowych 



 

 

Organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w oparciu o stosowną podstawę prawną a także podmiotom przetwarzającym, którym 
ADO zleci czynności przetwarzania danych.  
6. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• prawo do usunięcia Twoich danych 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do wycofania zgody. 
7. Prawo do wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
  

□  Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego 

sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu, 50-159 Wrocław w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  i ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie, 

2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4. zamieszczanie na stronach internetowych tj. www.wke.wroclaw.pl, wcrs.wroclaw.pl oraz 

www.mdk.wroc.pl, mediach społecznościowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach 

w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu, informacji o Biennale oraz wynikach Przeglądu prac. 
   
 

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

data i podpis uczestnika konkursu 
 
 

................................................................................ 
data i podpis rodzica uczestnika/opiekuna prawnego 

(jeśli uczestnik jest niepełnoletni) 
*niepotrzebne  skreślić 


