
 

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA PODLASKIEGO KINA PLENEROWEGO  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PODLASKI INSTYTUT KULTURY 

W BIAŁYMSTOKU, DNIA 4.09.2020 

  

 

 

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

Imię i nazwisko 

 

 

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

Numer telefonu lub adres email 

 

 

 

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

Miejsce i data                       Czytelny podpis uczestnika  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Podlaski Instytut Kultury, ul. Jana Kilińskiego 8, 

15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, 

sekretariat@pikpodlaskie.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski: iod.@pikpodlaskie.pl . 

3. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, Administrator stosuje 

wytyczne opracowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Państwa dane oraz osób najbliższych 

gromadzone za pośrednictwem ankiety wstępnej mogą być wykorzystywane w celu podjęcia 

niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii, bezpieczeństwa personelu,  a także do 

przekazania ich służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem 

SARS CoV-2. 

4. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.  a, e oraz art. 9 ust.1 lit. a 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1); dalej zwane RODO . 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. Dane będziemy przechowywać do momentu odwołania zgody, ale nie dłużej niż przez okres 14 dni. 

7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację  

o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych 

(gdy są one nieprawidłowe). Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

8. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 

zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.  

9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – 

oprócz osób upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom upoważnionym zgodnie 

z przepisami prawa np. dla GIS lub współpracującymi z Administratorem w zakresie realizacji celów 

wskazanych w niniejszej klauzuli. 

10. Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 

RODO. 
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