
KARTA ZGŁOSZENIA NA XVI SESJĘ EDUKACYJNĄ 

Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej 

Opole, 8 czerwca (wtorek) 2021 r. 

 

 

 

Imię   

Nazwisko  

Instytucja  

 

Adres do korespondencji  

 

Zaświadczenie TAK                                                 NIE 

E-mail  

Telefon  

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział w sesji na zasadach określonych  

w programie sesji.  Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych oso-

bowych objętych zgłoszeniem do udziału w sesji na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

sesji. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku  

w związku z udziałem w sesji, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o 

prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U.z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) 

 

 

     …………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika)    

 

 

 

 

 

 

 



     Klauzula Informacyjna 

 

1. Administratorem danych jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

ul. Minorytów 345-017 Opole 

NIP: 754-24-65-897 

REGON: 000276104 

Dane kontaktowe: cmjw@cmjw.pl;  tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 16 

 

W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z któ-

rym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i reali-

zacji swoich praw: e-mail cmjw@cmjw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w inte-

resie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przeprowadzenie postepowania konkursowego ( 

tj. konkursy, olimpiady i turnieje). 

 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Od-

biorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się od-

bywać. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 

przepisów prawa. 

 

6. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

▪ prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RO-

DO), 

▪ prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

▪ prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 

RODO), 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

▪ prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

▪ prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody 

w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwa-

rzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycz-

nej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wyko-

rzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

           obowiązującymi przepisami.  

 

10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i pro-

cedurami związanymi z celami przetwarzania.  


