
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

WARSZTATY  POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY 
26-27.10.2019 r. Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz 

1. Imię i nazwisko: 

 

2. Adres zamieszkania: 

 

3. Adres e-mail: 

 

4. Telefon kontaktowy:  

 
 
 

 

5. Instytucja/ organizacja: 

 

6. Doświadczenie w pracy z grupami: 

Zgłaszam swój udział w warsztatach Porozumienia BEZ PRZEMOCY w dn. 26-27 października 2019 r.              
oraz potwierdzam zapoznanie się z Informacją nt. warsztatów, w tym z klauzulą informacyjną             
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

 

………………………………………………

…………………… 

 



data i podpis  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestników warsztatów 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych na potrzeby organizacji Warsztatów jest Miejski Dom           
Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez                
Dyrektora.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych w MDK w Bielsku-Białej pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

3) Dane osobowe przekazane przez osobę zgłaszającą - Uczestnika / Instruktora / Osobę delegującą będą              
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Warsztatów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b. RODO                 
(zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy osobą Zgłaszającą a           
Organizatorem).  

4) W ramach Warsztatów przetwarzane będą dane osobowe podane w karcie zgłoszenia oraz zebrane             
podczas warsztatów tj. listy obecności potwierdzające udział w projekcie. W zakresie przewidzianym            
prawem będzie również przetwarzany wizerunek uczestników.  

5) Dane osobowe uczestników będą udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację Warsztatów (tj.           
Narodowe Centrum Kultury) oraz upoważnionym pracownikom administratora, jury oraz innym podmiotom           
upoważnionym na mocy przepisów prawa.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania i rozliczenia Warsztatów            
(zgodnie z terminami określonymi przez podmiot rozliczający projekt – Narodowe Centrum Kultury)oraz w             
oparciu o terminy  wynikające przepisów prawa i dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

7) Osoby, których dane osobowe zostały przekazane w związku z organizacją Warsztatów posiadają prawo             
dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia            
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.          
Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich              
stosowania. 

8) Uczestnicy posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy             
uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych            
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą            
także przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

10) Jeśli z jakiś powodów podane powyżej informacje okażą się niekompletne lub niewystarczające, wszelkie             
informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz Inspektor Ochrony Danych. 

11) W przypadku podania danych osobowych uczestnika przez osobę trzecią tj. Instruktor / Nauczyciel zgodnie              
z art. 14 RODO zobowiązuje się osobę przekazującą dane do poinformowania osoby/ów, których dane              
przekazano o fakcie ich przekazania Organizatorowi oraz o sposobie przetwarzania danych osobowych            
zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej. 

12) Organizator informuje także, że podczas Warsztatów będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i           
filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Miejskiego Domu Kultury           
zgodnie z art. 81 ust. 2 lit 1. i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2019 poz. 1231                     
z późn. zm.). Miejski Dom Kultury zapewnia jednak, że wizerunek uczestników nie będzie wykorzystywany              
przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie                
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia i filmy z             
wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej oraz           
na profilu Facebook Organizatora oraz Narodowego Centrum Kultury oraz w materiałach promocyjnych i             
prasowych wydarzenia. 

13) Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków organizacji niniejszych Warsztatów.  
 

 

mailto:iod@mdk.bielsko.pl

