Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu Koło Młodych Muzealników

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Zgłaszam swoje uczestnictwo w Projekcie Koło Młodych Muzealników (zwanego „Projektem”)

Imię/Imiona ………………………………………………….
Nazwisko ………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………..
Adres e-mail ………………………………………………..

Ja, ..........................……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Uczestnika)
zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przeze mnie w czasie trwania warsztatów
dotyczących Projektu, chyba że szkody te powstaną w sposób zawiniony przez instruktora
warsztatów (pracownika Muzeum).
Wyrażam zgodę na udzielenie Muzeum Wojska w Białymstoku licencji do utworu stworzonego przeze
mnie w trakcie warsztatów na zasadach przewidzianych Regulaminem Projektu. Z treścią Regulaminu
zostałam/-em zapoznana/-y i akceptuję wszystkie jego zapisy.
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną
o Ochronie Danych Osobowych

zgodnie z art. 24 Ustawy

………………………………………………………………………………..
(data i podpis uczestnika)

Oświadczam, że na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
❑ wyrażam zgodę
❑ nie wyrażam zgody
na rejestrację filmową i zdjęciową ww. warsztatów z moim udziałem oraz rozpowszechnianie przez
Muzeum zdjęć i filmów, na których znajduje się mój wizerunek, utrwalających przebieg warsztatów
do celów statutowych i promocyjnych Muzeum z wyłączeniem celów komercyjnych.
❑ wyrażam zgodę
❑ nie wyrażam zgody
na przetwarzanie podanych moich danych osobowych do celów statutowych i promocyjnych
Muzeum Wojska w Białymstoku

Białystok, ………………
(data)

……………………………………………..….…………………
(czytelny podpis uczestnika)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą przy
ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok,
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD.
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
w Muzeum Wojska w Białymstoku.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
A. jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy
uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych lub sprzedaży biletu - podstawa prawna: art. 6 ust. 1b
RODO.
B. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO – przez okres,
po którym przedawnią się roszczenia
C. realizacja zadania publicznego w postaci organizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych, które
realizujemy w interesie publicznym - podstawa prawna: art. 6 ust. 1e RODO
D. w celach nawiązania kontaktu – podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO jako usprawiedliwionego
interesu administratora
E. przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych wizerunkowych będzie odbywało się
w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach
na podstawie Pani/Pana zgody - podstawa art. 6 ust. 1a RODO.
4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, wizerunek
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
Pani/Pana dziecka, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zapisu
uczestnika na zajęcia edukacyjne a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach.
11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty współpracujące z Administratorem
na podstawie umów w celu wypełniania obowiązków i w zakresie określonym przepisami prawa.
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