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Karta zgłoszenia uczestnictwa grupy 
20 maja 2019 rok Kino Kijów.Centrum 

 
Nazwa i typ placówki:   .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................   

 

Adres placówki:  .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko opiekuna grupy/zgłaszającego grupę: 

  .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

  

Ilość uczniów/osób:   .................................................................................................................................  

 

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail do opiekuna grupy/zgłaszającego grupę: 

   .................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................  

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
programu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
 

 

…………………………………………………………….                           ……………………………………………………………………………………. 

Data i miejscowość                                                                   Podpis zgłaszającego oraz pieczęć placówki 
 

 
 
 
 
Ochrona danych osobowych 
 
Uprzejmie informujemy, że podczas  spotkań, warsztatów, konferencji , koncertów oraz uroczystości organizowanych przez Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie mogą być wykonywane  fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych 

formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych  oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach  publicznych. 

Wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach. Osoby wchodzące  na spotkanie lub uroczystość  wyrażają zgodę na 
wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego  przez  Instytut w celu dokumentacji wydarzeń realizowanych w ramach działalności statutowej. 

Osoby, które nie życzą sobie,  aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą  w fotorelacji  lub zapisie 

filmowym  stanowić  jedynie szczegółu całości  np.:  zgromadzenia, krajobrazu  czy  imprezy  publicznej lub plenerowej  proszone są o zgłoszenie tego 
faktu  do  Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. Tel. 12 422 03 44 Odbiorcą danych osobowych w zakresie 

rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym 

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej zwanego "RODO" informujemy, że:  
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1) Administratorem danych osobowych  jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana  Pawła II w Krakowie,  z siedzibą  przy ul. Totus Tuus 30, 

30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl, dalej zwany "Administratorem").  

2) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@imdmjp2.pl lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl 

3) W sprawach związanych z  danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iodo@idmjp2.pl 
4) Dane będą przetwarzane  w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora oraz pisemnie wyrażonej zgody. 
5) Uczestnicy  wydarzenia przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże 

ich podanie przez Uczestników  jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu. 

6) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do 

wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Wydarzenia  w tym: gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie do celów 
marketingowych zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań, 

nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami i nagraniami, a w szczególności publiczne wykorzystanie zdjęć i materiałów, 

utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Administratora. 

7) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od daty zakończenia wydarzenia, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym 

w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne,  czy dochodzenie roszczeń. 

8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje  prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

9) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy 

uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO 

11) Każdemu Uczestnikowi przysługuje  prawo sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną 

sytuacją. 

 

 

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: instytut@idmjp2.pl lub faksem na nr tel. (12) 619 87 87  

najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. 
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