Karta zgłoszenia na
WARSZTATY TKACKIE
w ramach projektu
„PODLASKIE SPLOTY”
(proszę zaznaczyć wybrany warsztat):
Warsztat tkaniny wybieranej tzw. „perebory”, 18–23 sierpnia 2020 r.
Warsztat tkaniny wielonicielnicowej, 24–29 sierpnia 2020 r.
Warsztat sejpaku, 15–20 września 2020 r.
Warsztat tkaniny dwuosnowowej, 22–27 września 2020 r.
Imię i nazwisko ........................................................................
Miejscowość, województwo ...................................................
Telefon......................................... Adres e-mail ................................

Informacje dodatkowe, ważne przy weryfikacji zgłoszeń:
Czy posiada Pani/Pan krosno tkackie?.....................................
W jaki sposób wykorzysta Pani/Pan umiejętności zdobyte na warsztatach?................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem warsztatów i akceptuję jego treść.

Miejscowość, data ................................................

Podpis ..............................................

Wyrażam / nie wyrażam*/ zgodę(y) na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i
nazwisko, telefon i adres e-mail wskazane na karcie zgłoszenia) w celu poinformowania mnie
o warsztatach tkackich, organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
............................
Data i miejsce

..................................................
Czytelny podpis uczestnika

*niepotrzebne skreślić

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej
RODO
1) Administratorem danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany
dalej PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON:
000276877, tel. 85 740-37-10, sekretariat@pikpodlaskie.pl, www.pikpodlaskie.pl.
2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@pikpodlaskie.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. Uczestnictwa w warsztatach pod nazwą: WARSZTATY TKACKIE
organizowane przez PIK w sierpniu i wrześniu 2020 r. oraz w celu promocji
w/w działań w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO);
b. poinformowania o warsztatach organizowanych przez PIK w Białymstoku na
podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO).
2) Dane osobowe będą ujawniane obsłudze prawnej oraz IT Administratora, a także
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie
publikowany na stronach internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, na
których PIK posiada konto. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP PIK.
3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy
celu określonego w pkt. 3 lit. a) lub do czasu cofnięcia zgody/zaprzestania prowadzenia
warsztatów tkackich (dotyczy celu określonego w pkt 3 lit b). Jednocześnie wskazuje się,
że cofnięcie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w celu określonym w
pkt 3 lit. a wiązać się będzie z automatycznym usunięciem jego danych z warsztatów i
pozbawi go możliwości wzięcia udziału w warsztatach rękodzielniczych.
4) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
5) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

6)
7)

8)
9)

przed jej cofnięciem (dotyczy celu określonego w pkt. 3 lit. b). W przypadku chęci
cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres
iod@pikpodlaskie.pl.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w:
a. pkt. 3 lit. a jest niezbędne do udziału w warsztatach tkackich organizowanych
przez PIK w Białymstoku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu;
b. pkt. 3 lit. b jest dobrowolne. W przypadku braku zgody nie będziecie Państwo
informowani o warsztatach organizowanych przez PIK w Białymstoku
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią ww. Informacji Administratora w zakresie RODO.

……………………………
(data i czytelny podpis)

