Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
publikację mojego wizerunku w relacjach z konkursu zamieszczonych na stronie internetowej
organizatora, w mediach społecznościowych oraz katalogu wystawy, przez Związek
Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, w celu realizacji
i promocji Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda
Sutora.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez
wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@euroregion-tatry.eu.
……………………….………………….……………
Data i podpis osoby wyrażającej zgodę

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Euroregion „Tatry” w Nowym
Targu, ul. Sobieskiego 2.
2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail:
biuro@euroregion-tatry.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Związek Euroregion
„Tatry” ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Triennale Sztuki
Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora w ramach
mikroprojektu pt.: „Rola Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa
kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana
zgody w celu dokumentacji działalności Związku Euroregion „Tatry”.
5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji
celów, dla jakich zostały zebrane.
6. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla
udokumentowania działalności Związku Euroregion „Tatry”.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie
profilowania.

