
Я, ..............................................................................................................................................................................................
Ім’я та прізвище 

Висловлюю   згоду  на  публікацію  на  саи� ті  www.jarmarkjagiellonski.pl  і  в  інших
промоціи� них  матеріалах  Організатора  фестивалю  Ягеллонськии�  Ярмарок  наступних
мої4х особистих даних*:

* Оберіть  дані, оприлюднення яких Ви дозволяєте та вкажіть адреси та номери,⊠
які можуть бути показані на інтернет-сторінках фестивалю
 
ім’я  та  прізвища,  фотографії4,  роду  занять,  місця  проживання,  етнографічного
регіону, різновиду творчої4  діяльності,  способу виконання робіт,  стаж роботи у Вашіи�
творчіи�  сфері,  належності  до  організаціи� ,  пов’язаних  із  традиціи� ною  творчістю,
інформації4 про отримані нагороди.

адресу e-mail ….…………………………………………………………...

адресу інтернет-сторінки…………………………….……………………….

номеру телефону ………………………………………………………….

Ця  інформація  буде  використана  для  популяризації4  традиціи� ної4  культури  та
популярізації4 Ягеллонського Ярмарку, и� ого Учасників та и� ого Організатора.

________________________________________________________
місцевість,  дата, повнии�  підпис учасника фестивалю

Інформація про спосіб обробки персональних даних учасників проекту під назвою

"Ремісничий ярмарок, що реалізується в рамках Ягеллонського Ярмарку - реклама

традиційних майстрів"

1. Повідомляємо, що Warsztaty Kultury в Любліні разом з головним офісом за адресою ul.

Grodzkiej 5a, 20-112 в Любліні є Адміністратором персональних даних учасників проекту

Ремісничий ярмарок, що реалізується в рамках Ягеллонського Ярмарку - реклама

традиційних майстрів  (далі — Проект).

2.  Ваші персональні дані будуть опрацьовані з метою організації4  проекту, включаючи

реалізацію події4, реєстрацію учасників, для статистичних і архівних (доказових) цілеи� ,

для  забезпечення  інформації4  у  разі  юридичної4  необхідності  доведення  фактів  (на

підставі ст. 6 п. 1 а,б RODO). Ваші дані не будуть оброблятися автоматизованим способом,

у тому числі у вигляді профілювання.

3.  Доступ до  Ваших персональних  даних можуть  мати:   уповноважені  працівники та

співпрацівники Адміністратора, постачальники послуг та ї4х  уповноважені працівники,



яким  за  договором  було  доручено  обробку  персональних  даних  з  метою  реалізації4

послуг,  що  надаються  Адміністратору,  зокрема  суб'єктам,  що  обслуговують  ІТ-

системами.

4. Ваші персональні дані будуть зберігатися до моменту відкликання згоди.

5. Warsztaty Kultury призначають Інспектора з Охорони Персональних Даних, з яким Ви

можете  зв’язатися  електронною  поштою  (email:  iodo@warsztatykultury.pl)  у  справах

охорони  свої4х  персональних  даних  і  реалізації4  свої4х  прав,  або  в  письмовіи�  формі  за

адресою офісу Warsztato[ w Kultury в Любліні, що вказании�  в пункті 1. Пам’ятаи� те, що для

реалізації4 Ваших прав ми повинні відповідно Вас ідентифікувати.

6.  Особа,  до  якої4  стосуються  дані  може  скористатися  наступними  правами  щодо

Адміністратора:

a) право на отримання доступу до свої4х персональних даних та ї4х виправлення (ст. 15 і

ст. 16 RODO),

b) право на обмеження обробки свої4х персональних даних у ситуаціях і на засадах 

викладених у ст. 18 RODO або на ї4х видалення згідно зі ст. 17 RODO („право бути 

забутим”),

c) право в будь-якии�  момент внести заперечення на обробку свої4х персональних 

даних з причин, пов'язаних з ї4ї4 особливими обставинами, зазначеним у ст. 21 п. 1 RODO,

d) право на відкликання своєї4 згоди щодо обробки персональних даних у будь-якии�  

момент. Відкликання згоди не впливає на обробку даних до моменту відкликання.

е)  право на подання скарги до наглядового органу, якии�  заи� мається захистом 

персональних даних у випадку, якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних 

даних порушує положення загального розпорядження про захист персональних даних 

(RODO) від 27 квітня 2016 року.

7. Надання персональних даних Організатору проекту є добровільним, однак відмова 

від ї4х надання унеможливить  публікацію на саи� ті www.jarmarkjagiellonski.pl і в інших 

промоціи� них матеріалах Організатора фестивалю Ягеллонськии�  Ярмарок.

________________________________________________________
Місцевість, дата, повнии�   підпис учасника фестивалю


