
 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu projektu NASZ START Z FUNDACJĄ ARTS I STATE STREET  

 

1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie moich danych osobowych, przez           
Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS, w celach związanych z rejestracją do projektu : “Nasz               
start z Fundacją ARTS i STATE STREET” , zgodnie z przepisami art. 6 ust 1 lit. a-f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i            
Polityką Fundacji Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS.  

W przypadku braku udzielenia zgody uczestnik nie będzie mógł realizować kursu.  

 

……………………………………………….. 

Data i czytelny podpis 

 

 

2. ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, mojego            

wizerunku w formie papierowej i elektronicznej, na potrzeby organizacyjne i identyfikacyjne Fundacji            

Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS w ramach projektu “Nasz start z Fundacją ARTS i STATE               

STREET”, 

zgodnie z przepisami art. 6 ust 1 lit. a-f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Polityką Fundacji Sztuki Przygody i            

Przyjemności ARTS. 

 Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

 

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie wykonywanej pracy lub w             

związku z nią dla celów promocyjnych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem             

dowolnego medium. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej,           

zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie              

Autorskim Art. 81. 2.2. 

……………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis  

 

   1% dziedzictwo w działaniu-działanie w dziedzictwie.  

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  KRS 0000314641 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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            
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności           
ARTS; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych Administratora Pani/Pana danych osobowych jest          

Inspektor Danych Osobowych Fundacji, dane kontaktowe: ido@arts-fun.pl, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Fundacji i współpracownicy zajmujący           
się realizacją projektu “Nasz start z Fundacją ARTS i STATE STREET”, partnerzy projektu, jego              
fundatorzy i uczestnicy; 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji          
międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni          
stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji             
przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za           
pomocą: 

a) prawnie wiążącego i egzekwowanego instrumentu między organami lub        
podmiotami publicznymi; 

b) wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony        
Danych Osobowych; 

c) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; 
d) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony         

Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską; 
e) zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu        

postępowania; 
f) certyfikatu ochrony danych osobowych; 
g) zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne; 
h) zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia        

administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi; 
 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia projektu “Nasz start z             
Fundacją ARTS i STATE STREET”. 

7) 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; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna              
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego          
rozporządzenia o ochronie danych; 

 

   1% dziedzictwo w działaniu-działanie w dziedzictwie.  

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  KRS 0000314641 



 

 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale         
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w ramach projektu “Nasz          
start z Fundacją ARTS i STATE STREET”. 

 

 

   1% dziedzictwo w działaniu-działanie w dziedzictwie.  

Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS  KRS 0000314641 


