
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), 
dalej jako „RODO”, informujemy, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy(85-
112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl  
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.   
3) Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu:  udziału w części wydarzenia „Bydgoskie Dni 
Projektowe”, pt. „Bydgoszcz Design Challenge” w dniach 13-16.10.2022 r. 
4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c)  i f) przepisów RODO   
5) Podanie danych, jest niezbędne do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Parku Kultury w Bydgoszczy.   
6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez podmioty trzecie/Opcjonalnie będą przetwarzane przez serwisy 
społecznościowe w ramach udostępnienia ich na profilach Parku Kultury w tych mediach zgodnie regulaminami 
tychże serwisów.   
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu 
społecznościowego Facebook, z zastosowaniem klauzul umownych stosowanych przez te podmioty i 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień 
ochrony danych w odniesieniu do określonych państw trzecich.    
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu lub do czasu odwołania udzielonej 
zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo cofnąć np. poprzez napisanie wiadomości 
e-mail na adres: iod@mlynyrothera.pl.   
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.   
10) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).   
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku w związku z udziałem w 
części wydarzenia „Bydgoskie Dni Projektowe”, pt. „Bydgoszcz Design Challenge”, które odbędzie się w 
dn. 13-16.10.2022 r. w Młynach Rothera w Bydgoszczy, oraz oświadczam, że niniejszej zgody udzielam 
nieodpłatnie. 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Data i podpis osoby udzielającej zgody 


