Zał. Nr 1 do Regulaminu Warsztatu „1, 2, 3 widownia patrzy” - przygotowanie ucznia do autoprezentacji,
wystąpień publicznych, konkursów i akademii w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WARSZTATU
………………………………..
Imię
………………………………
Nazwisko
Niniejszym jako Uczestnik Warsztatu pn: „1, 2, 3 widownia patrzy” - przygotowanie
ucznia do autoprezentacji, wystąpień publicznych, konkursów i akademii w ramach zadania
Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury
Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok
oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem COVID19 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w związku z
tym zachorowaniem.

………………………………..

……………………………

Miejsce i data

Czytelny podpis uczestnika

Informacja Administratora – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego RODO
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanego dalej RODO
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku,
ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877,
tel. 85 740 37 11, pik@pikpodlaskie.pl, www.pikpodlaskie.pl.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników, pracowników oraz kontrahentów Administratora na podstawie art. 6 ust 1
lit. c i d RODO oraz w zakresie informacji o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust 1 lit. g
RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych
administratora, obsługa prawna administratora, dostawcy usług pocztowych i kurierskich
oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od zakończenia
warsztatów.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
do udziału w warsztatach. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości wzięcia udziału w warsztatach.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

