
Załącznik nr 2. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych 
 
Dane osobowe Uczestnika wydarzenia będą przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanych dalej RODO). 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Galeria Bielska BWA  
informuje, że : 
 

1. Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest  Galeria Bielska BWA w 
Bielsku Białej, z siedzibą przy ul. 3 Maja 11 w Bielsku-Białej, tel. 33 812 58 61. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 
Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl.  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach 
organizacji wydarzenia i – w razie potrzeby – nawiązania kontaktu. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, przy czym jest ono 
niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może zostać cofnięta 
w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczas dokonanego 
przetwarzania. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania 
określonej czynności lub realizacji określonej usługi. 

7. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego 
wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 

 
Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na wskazanych w niej warunkach. 
 

...........................................………… 
data, podpis Uczestnika / opiekuna prawnego 


