Załącznik nr 6 – Wzór zgody przedstawiciela ustawowego
Program Współorganizacji Projektów | Mikrogranty wrocławian
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Ja, niżej podpisana/podpisany* ________________________________________________
zamieszkała/zamieszkały* w ___________________________________________, przy ul.
_______________________, legitymująca/ legitymujący się* dowodem osobistym numer/seria
____________, PESEL: ___________________, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na
udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*:
imię
i
nazwisko:
________________________________________________
adres zamieszkania: ________________________________________ w Programie
Współorganizacji Projektów w ramach Projektu ___________ (dalej: „Projekt”), realizowanych we
współpracy z Strefa Kultury Wrocław, 50-067 Wrocław, ul. Świdnicka 8b, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury przez Prezydenta Wrocławia w dniu 02.07.2012 r. pod nr 37/2012, posiadającym NIP
899-273-65-81, REGON 021907538, na warunkach wskazanych w Regulaminie Pozyskiwania
Partnerów
Programu
Współorganizacji
Projektów
przez
Strefę
Kultury
Wrocław,
którego treść znam i akceptuję, a w razie wyboru Projektu na zawarcie przez
__________________________________ umowy niezbędnej do wzięcia przez nią/niego*
udziału w Projekcie, na warunkach według jej/jego uznania.
1.

Jednocześnie w związku z brzmieniem §9 ww. Regulaminu wyrażam zgodę na(proszę zaznaczyć
właściwe pole , zaznaczenie pól oznaczonych „*” jest niezbędne dla wzięcia udziału w Naborze):
1)  * przetwarzanie przez Strefę Kultury Wrocław, 50-067 Wrocław, ul. Świdnickiej 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, i podmioty biorące udział w realizacji
Programu Współorganizacji Projektów na jej zlecenie, podanych w toku Naboru danych
osobowych _______________________________ w celu przeprowadzania Naboru i w
związku z wykonywaniem postanowień ww. Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji,
ogłoszenia wyników Naboru, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2)  przetwarzanie przez SKW w/w danych w przyszłości, na czas nieokreślony, celem
informowania mnie o kolejnych Naborach do Programu, w tym skontaktowania się ze mną w
tym celu na dane kontaktowe podane w formularzu, w tym adres e-mai i telefon kontaktowy
 przetwarzanie przez SKW na czas nieokreślony moich danych osobowych podanych w
formularzu w celach informacyjnych i marketingowych polegających na promocji działań,
produktów i usług SKW i jej partnerów handlowych, w tym w ramach marketingu
bezpośredniego, a także otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez mnie adres e-mail
/numer telefonu, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 zgoda niniejsza wymieniona w punkcie 2) obejmuje przekazywanie danych odbiorcom i
osobom trzecim celem ich przetwarzania zgodnie z zakresem zgody.
2. * Zostałem/Zostałam pouczony/pouczona o tym, że:
1) w/w dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie w celu
przeprowadzania Naboru i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu Naboru, a w
szczególności w celu komunikacji z Wnioskodawcami, a także ogłoszenia wyników Naboru art.
6 ust. 1 pkt a) i b) RODO na czas niezbędny do przeprowadzenia Naboru, nie dłuższy niż okres,
w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Naboru, a w razie zaznaczenia, któregoś z pól nieobowiązkowych wskazanych w punkcie 1.
podpunkt 2) także na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnie zgody do czasu jej
odwołania, a po tym okresie w celu wykonania zobowiązań administratora do przechowywania
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2)

3)

4)

5)

dokumentacji finansowo księgowej, związanej z realizacją Naboru (art. 6 ust. 1 pkt c), na czas
niezbędny do realizacji w/w zobowiązania, i w ramach uzasadnionego interesu Administratora,
w tym działalności marketingowej, ustalania i dochodzenia roszczeń, prawa do
dokumentowania własnej działalności (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
Administratorem moich danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą
przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B.
Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Dawid Piekarski, e-mail:
iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75.
Osobie, której zgoda dotyczy i mnie przysługuje prawo dostępu do własnych danych
osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo skargi na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
lub sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych przetwarzanych na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO) ze względu na szczególne okoliczności istniejące po mojej stronie,
a 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, 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 zakresie wskazanym w punkcie 2. podpunkt 1).
SKW w ramach realizacji celu przetwarzania, w tym postanowień Regulaminu Naboru może
przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu
przetwarzania, w tym 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.
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”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane
Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Dawid Piekarski, e-mail: iod@strefakultury.pl,
numer telefonu: +48 71 712 75 75.
podpis……………………………data:…………………………

* niepotrzebne skreślić
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