
 
 

 
 

ZGODA UCZESTNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 
RAMACH PROGRAMU „AIR WRO” ORAZ PROJEKTU „CIAŁOŚĆ” 

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na: 
1. Przetwarzanie przez Strefę Kultury Wrocław, 50-067 Wrocław, ul. Świdnicka 8B, wpisaną do Rejestru Instytucji 

Kultury przez Prezydenta Wrocławia w dniu 02.07.2012r. pod nr 37/2012, posiadającą NIP 899-273-65-81, REGON 
021907538 (dalej jako „SKW”) i przez podmioty biorące na jej zlecenie udział w realizacji programu „Praktycy 
Kultury”, a tu w niniejszym formularzu,  moich danych osobowych w celu realizacji warsztatów oraz w celu 
komunikacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z 
późn. zm.). a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

2. Przetwarzanie  przez SKW moich  danych w przyszłości, na czas nieokreślony, celem informowania mnie o kolejnych 
warsztatach, konferencjach, laboratoriach i szkoleniach w ramach programu „AIR Wro”,  w tym skontaktowania się 
ze mną w tym celu na dane kontaktowe podane w formularzu. 

3. Zostałam/em pouczona/y o tym, że: 
a) moje dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie w celu realizacji 

programu „AIR Wro” na czas niezbędny do realizacji w/w programu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW 
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją; 

b) administratorem moich danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą przetwarzane w siedzibie 
administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/ 
Inspektorem Ochrony Danych ze Strony SKW jest Pan Sebastian Sobecki e-mail: iod@strefakultury.pl.  

c) przysługuje mi prawo  dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, 
prawo skargi do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego oświadczenia: Generalny Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania moich  danych osobowych, a także o tym, że w 
przyszłości może mi służyć także prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie 
zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w Naborze (a więc danych 
wymaganych we Wniosku) oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo do przetwarzania  moich danych 
osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
tym w  ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem 
obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW. 

d) zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w punktach 1 i 2 może zostać wycofana  w każdym czasie, 
jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody Administrator może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie 
i okresie  uzasadnionym celem przetwarzania wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w 
tym w celu ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów. 

e) SKW w celu realizacji programu „AIR Wro” może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z 
nim przy organizacji naboru, jak i realizacji programu. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w 
pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW. 

f) wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: 
Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty 
elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”. 
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