
 
Wysłanie zgłoszenia do katalogu rzemieślników jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodna z 
ustawą z dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych i Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679  z 
27 kwietnia 2016r. Szczegóły na odwrocie pokwitowania odbioru nagrody. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. , w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
 

Administratorem Danych osobowych jest: Fundacją "Grunwald" z siedzibą w Stebarku 1, NIP 741-19-32-720, 
REGON 000535600, wpis do KRS 0000016447,  
Cel i podstawy przetwarzania: 

• Cel rejestracji pobytu na imprezie, meldunkowy 
• Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i organizacji oraz archiwizacji ww wydarzenia lub 

do momentu wycofania zgody.  
Odbiorcy Danych: 

• Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia dokumentacji meldunkowej i kadrowej. Pana/Pani dane będą udostępnione dla 
Urzędu Gminy 

• Upoważnieni pracownicy, wolontariusze fundacji oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczalnie świadczące usługę ubezpieczeniową imprezie 
Bitwa pod Grunwaldem. 

• Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz rozliczeniowej w związku z regulacjami prawnymi 
dotyczącymi umów cywilnoprawnych oraz porozumienia o wolontariacie.  

Ma Pan/Pani Prawo do: 
• Wycofania zgody przetwarzania danych osobowych ( tam gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) 
• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
• Prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych 
• Prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych 
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
• Prawo do przenoszenia danych 
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z pobytem i zakwaterowaniem na imprezie "Dni Grunwaldu" 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z ustawą z dnia 10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych i 
Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679  z 27 kwietnia 2016r. 

 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
• Podaję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz  oświadczam, że są one zgodne z prawdą 
• Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej. W tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia ,zapomnienia. 


