
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Czas (praw) Kobiet”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów 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”) informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/u danych osobowych oraz o przysługujących Pani/u prawach z tym związanych.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest

Centrum Praw Kobiet - oddział Gdańsk, jednostka terenowa działająca przy Fundacji Centrum
Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa, e-mail: ochrona.danych@cpk.org.pl ,
telefon: (22) 622-25-17.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych Fundacji, w
tym Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk oraz w celu umożliwienia Pani/u wzięcia udziału w
konkursie artystycznym “Czas (praw) Kobiet”,  jak również promocji  tego konkursu.

3. Administrator przetwarzał będzie następujące Pana/i dane: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Statutowych obowiązków Fundacji
w tym Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk oraz uczestnictwa w Konkursie „Czas (praw)
Kobiet”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionych
celów.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Zastrzeżenie to nie
dotyczy Pani/a imienia i nazwiska, które będą udostępnione w celu zapewnienia Pani/a praw
jako twórcy utworu artystycznego.

7. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji
konkursu artystycznego oraz w zakresie i czasie koniecznym do zapewnienia Pani/a praw jako
twórcy utworu artystycznego.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
❏ *Oświadczam, że wyrażam zgodę na korespondencję drogą elektroniczną przez Centrum

Praw Kobiet - Oddział Gdańsk w celu przekazywania mi informacji dot. konkursu “Czas (praw)
Kobiet” realizowanego przez Fundację Centrum Praw Kobiet - oddział Gdańsk.

❏ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych, poprzez przesyłanie informacji o działaniach Fundacji Centrum Praw Kobiet
w formie newslettera  za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

Gdańsk, dnia………………………………………………

Podpis …………………………………………………

*Pole obowiązkowe


