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Załącznik nr 2. do REGULAMINU REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH 

W CENTRUM SZYFRÓW ENIGMA / 2022 r.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w naborze do

programu  Rezydencji  Artystycznych  w  Centrum  Szyfrów  Enigma/2022  r.  prowadzonych  przez

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie  do  CV  mojego  zdjęcia,  jak  również  podanie  przeze  mnie  większego  zakresu  danych

osobowych jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w

celu uczestnictwa w naborze do programu Rezydencji w CSE/2022 r.

  .......................                                                                                                  …........................

     (Data i miejsce)                                                                                                                                          (Czytelny podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem  Państwa  danych  przetwarzanych  w  ramach  naboru  do  programu  Rezydencji

Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma/2022 r. jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska

2, 61-123 Poznań, jako Organizator programu Rezydencji w Centrum Szyfrów Enigma.

Inspektor ochrony danych

Mogą  się  Państwo  kontaktować  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  pod  adresem:

iod@pcd.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania

1)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane

niezbędne  do  przeprowadzenia  naboru  do  programu  Rezydencji  w  CSE/2022  r.,  umożliwiające

uczestnikom  wzięcie  w  nim  udziału  oraz  niezbędne  do  opublikowania  informacji  o  osobach

wybranych jako Rezydenci do programu Rezydencji w CSE/2022 r.

2)      Inne  przekazane  przez  Państwa  dane  osobowe  (np.  dane  wizerunkowe),  na  podstawie

udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

1) Państwa dane zgromadzone w procesie naboru do programu Rezydencji w CSE/2022 r. będą

przechowywane  do  momentu  zakończenia  naboru  i  ogłoszenia  wyników,  które  określa

§ 6.  Regulaminu Rezydencji Artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma / 2022 r. 

2) Dane  osób  wyłonionych  w  naborze  do  programu  Rezydencji  będą  przechowywane  po

zakończeniu naboru w celu podpisania z nimi umowy o Rezydencję.

Prawa osób, których dane dotyczą
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Mają Państwo prawo do:

1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.

2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.

5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.

6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne  ale  konieczne  do  umożliwienia

Administratorowi  przeprowadzenia  naboru  do  programu  Rezydencji  w  CSE/2022  r.  Niepodanie

danych osobowych uniemożliwi Państwu wzięcie udziału w programie.

3


