OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1.

data, podpis Uczestnika
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Załącznik 1

Klauzula Informacyjna

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, który jest reprezentowany
przez Dyrektora, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Za Basenem 2.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres wskazany w punkcie 1 oraz mailowo na adres:
sekretariat@moriw.grudziadz.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail:
moriw@moriw.grudziadz.pl.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie uczestnictwa w Jarmarku (dane podane w formularzu
zgłoszeniowym) w celach:
a. wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy,
b. wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze,
c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Państwem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość
dochodzenia roszczeń,
d. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e. wskazanych wyraźnie w dobrowolnej zgodzie - na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
5. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (z zastrzeżeniem punktu 9), w tym również w
formie profilowania.
6. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane naszym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi ochrony,
doradcze, prawnicze, księgowe, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np.: policja, organy skarbowe, sąd,
prokuratura, organy celne, UOKIK oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa.
8. Okres przetwarzania Państwa danych jest następujący:
- w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy z Administratorem tj. udziału w Jarmarku dane osobowe będą
przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym
przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane.
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – do czasu istnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy
nakazują przechowywać dane przez Administratora.
- w celach wskazanych w dobrowolnej zgodzie - przez okres w nich wskazany lub do czasu jej wycofania - w zależności które
ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
9. Państwa dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli - kamery monitoringu miejskiego nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z
monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych - do nadpisania, nie dłużej niż miesiąc od
czasu nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
10. Przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, posiadacie Państwo prawo do jej
wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
12. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe
wskazane wyżej).
13. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - jednak konieczne w zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe
w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (w szczególności w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówień,
umów uczestnictwa w Jarmarku, imprez towarzyszących oraz innych wydarzeń), a ich nie podanie może skutkować
odmową zawarcia z Państwem umowy.
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