
Każde zgłoszenie należy wysłać wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko osoby 

dokonującej zgłoszenia z adresem pocztowym (na który zostanie przesłany upominek). 

Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej: 

• Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

Formuła zgody: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 

danych kontaktowy: e-mail i adres pocztowy) przez Narodowy Instytut Kultury i 

Dziedzictwa Wsi w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66 w celu organizacji, 

Inicjatywy „Aktywiści wiejscy – nie ustajemy w poszukiwaniach”. 

/podpis osoby zgłaszającej/ 

 

W związku ze zbieraniem danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi spełni wobec zgłoszonych aktywistówobowiązki 

wynikające zart. 14 ust.1 i ust.2 zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z organizacją inicjatywy  Aktywiści 

wiejscy – nie ustajemy w poszukiwaniach! jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora można skontaktować się w następujący sposób: 

adres e-mail: rodo@nikidw.edu.pl, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, 

ul.  Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacjiww Inicjatywy. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. 

a. Podstawa prawna: 

Zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest 

niezbędny do przeprowadzenia Inicjatywy.  

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jako 

Organizatora Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Ponadto dane osobowe mogą 

być przekazywane podmiotom zewnętrznym w ramach obsługi bieżącej działalności 

Instytutu, na mocy zawartych umów, z poszanowaniem prawa do ochrony danych 

osobowych. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 
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9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, i 

usunięcia danych. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 


