Ja, …....………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na upublicznianie na stronie www.jarmarkjagiellonski.pl oraz w innych
kanałach i materiałach promocyjnych organizatora festiwalu Jarmark Jagielloń ski moich
danych osobowych w postaci*
*Zaznaczyć właściwe ⊠ oraz podać adresy i numery, które mogą pojawić się na stronach internetowych
festiwalu

□

imienia i nazwiska, wizerunku, wykonywanego zawodu, miejscowości zamieszkania,
regionu etnograficznego, rodzaju uprawianej twó rczości, sposobu wykonywania prac, okresu
wykonywania twó rczości, przynależności do organizacji związanych z twó rczością tradycyjną,
informacji nt. przyznanych nagró d;

□

adresu e-mail ….…………………………………………………………...

□

adresu strony www …………………………….……………………….

□ numeru telefonu ………………………………………………………….
Informacje te będą wykorzystywane w celu promocji kultury tradycyjnej oraz promocji
festiwalu Jarmark Jagielloń ski, jego uczestnikó w oraz jego organizatora.

________________________________________________
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych Uczestników projektu pn.
„Jarmark Rzemieślniczy realizowany w ramach Jarmarku Jagiellońskiego – promocja
twórców tradycyjnych”
1. Niniejszym informujemy, że Warsztaty Kultury w Lublinie z siedzibą przy ul. Grodzkiej 5a,
20-112 w Lublinie są Administratorem danych osobowych uczestnikó w projektu Jarmark
Rzemieślniczy realizowany w ramach Jarmarku Jagiellońskiego – promocja twórców
tradycyjnych zwanego dalej projektem.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji projektu w tym promocji
działalności twó rcó w tradycyjnych na stronach internetowych i innych kanałach oraz materiałach promocyjnych Administratora, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktó w (podstawa z art 6 ust 1 lit a, b RODO). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposó b zautomatyzowany, w tym ró wnież w formie profilowania.
3. Dostęp do Pana/Pana danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważ nieni pracownicy i wspó łpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, któ rym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrze-

by realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczegó lności podmioty obsługujące
systemy informatyczne.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
5. Warsztaty Kultury wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z któ rym możecie się Pań stwo
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez
email iodo@warsztatykultury.pl lub pisemnie na adres siedziby Warsztató w Kultury w Lublinie wskazany w pkt. 1. Proszę pamiętać że, przed realizacją Pań stwa praw będziemy musieli
Pań stwa odpowiednio zidentyfikować.
6. Osoba, któ rej dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania
(art. 15 i art. 16 RODO),
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej
Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczegó lną sytuacją, o któ rym
mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
d) do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej
wycofania.
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/
Pana dotyczących, narusza przepisy ogó lnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie organizatorowi projektu danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich
podania uniemożliwi promocję działalności twó rcy tradycyjnego na stronach internetowych
i w innych kanałach oraz materiałach promocyjnych organizatora festiwalu Jarmark Jagielloń ski.
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