
Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, 
ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn, tel. 606 977 954, e-mail: animo.pl@gmail.com  reprezentowana 
przez prezesa Dorotę Annę Dąbek. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e - mail: animo.pl@gmail.com tel. 606 977 954. 

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) w zw. z art. 30a oraz art. 155 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

4. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu zapewnienia uczestnikom odpowiedniej opieki, 
podczas realizacji zadania Generacje Kreatywne 2020 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże ich brak będzie skutkował 
niemożliwością realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 4. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie 
przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich 
ciążącego. Administrator może również udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom 
realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia obowiązywania 
stanu epidemii. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych, 
b. prawo do sprostowania danych, 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania, 
d. prawo do wniesienia sprzeciwu. 

10. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

……………………………………………………..
zapoznałem się i wyrażam zgodę

(podpis uczestnika /opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej *) 
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