
MODNE - ŁOWICKIE
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO KONKURSU

DATA PODPIS

DATA PODPIS

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW ZWIĄZA-
NYCH Z ORGANIZACJĄ I INFORMOWANIEM O KONKURSIE „MODNE - ŁOWICKIE”, JEGO REALIZA-
CJĄ ORAZ ICH OPUBLIKOWANIEM ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU W PRZYPADKU ZWY-
CIĘSTWA W KONKURSIE I PUBLIKACJI PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ ASP W ŁODZI I MUZEUM    
W ŁOWICZU. WYRAŻAM RÓWNIEŻ ZGODĘ NA  PRZEKAZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ AKADEMIĘ SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI MUZEUM      W 
ŁOWICZU Z SIEDZIBĄ W ŁOWICZU, STARY RYNEK 5/7, 99-400 ŁOWICZ.
JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMA/Y DOBROWOLNOŚCI WYRAŻENIA 
ZGODY ORAZ ŻE ZOSTAŁAM/EM POINFORMOWANA/Y O PRAWIE WGLĄDU DO PODANYCH 
DANYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH POPRAWIANIA I USUWANIA (W ZAKRESIE NIE WYMAGANYM 
PRZEPISAMI PRAWA).

KLAUZULA INFORMACYJNA ASP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 – dalej w skrócie 
zwane RODO, informujemy, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 91-726, ul. Wojska Polskiego nr 
121, zwana dalej Akademią. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu „MODNE - ŁOWICKIE ” i wystawy pokonkursowej organizowanych przez 
Akademię i Muzeum w Łowiczu na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z w art.6 ust.1 pkt.a RODO. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych 
osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu „MODNE-ŁOWICKIE ” jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
Dane będą przetwarzane przez Akademię jako Administratora przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu, a potem zostaną zanonimizowane. Odbiorcy danych 
osobowych: członkowie Zespołu Konkursowego, Muzeum w Łowiczu, jako współorganizator Konkursu. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające 
dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania w sytuacji określonej przepisami RODO, 
a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM W ŁOWICZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Danych osobowych jest Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99 – 400 Łowicz. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum                  
w Łowiczu jest pani Marianna Mońka, e-mail sekretariat@muzeumlowicz.pl. 
Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 – siedziba Muzeum, 99 – 400 Łowicz.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych dotyczących 
działalność muzeum na podstawie art. 1 oraz art. 2 Ustawy o muzeach.
Odbiorcą pani/Pana danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmio-
ty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez 
okres niezbędny realizacji wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Posiada 
Pani/Pan 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma 
na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy. Pani/Pana dane 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH


