
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb 
Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

▪ Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki 
pARTja w Radomiu, 26-600 Radom ul. Malczewskiego 22, tel. (48) 48 361-78-54. 

▪ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

- dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miasto zamieszkania  
 oraz dane dotyczące charakteru i przebiegu drogi artystycznej) przetwarzane będą na  
 podstawie art. 6 ust 1 pkt. b RODO, w celu promocji wydarzenia, 
- podanie w/wym. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania katalogu 
wystawy oraz materiałów promocyjnych, 
- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, 
- uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy ma prawo dostępu do treści  
swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie 
pisemnej,  
 - zgodnie z  obowiązującym prawem uzyskane dane Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników 
Sztuki pARTja może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do 
tego uprawnionym,  
 - uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
 - organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
▪ Dane uczestników wystawy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  
▪ Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych.  

▪ Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, 
celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

▪ Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające 
z:  

 a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
 b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
 c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych. 
▪ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych i wydawniczych 

Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy zgodnie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2018.0.1191.  

  
…………………………………                          ………………………………  
 (miejscowość, data)       (podpis) 


