Klauzula informacyjna dla dorosłych.

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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „rozporządzenie”)
informuję, iż:
. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Ogród
Zoologiczny w Gdańsku, 80-328 Gdańsk ul. Karwieńska 3 (dalej:
„Administrator danych”).
 Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w
Gdańsku jest możliwy za pośrednictwem e-mail iod@zoo.gda.pl
 Pani/Pana dane osobowe umieszczone na odwrocie fotografii: imię i
nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego, przetwarzane będą za Pani/Pana
zgodą w celu Pani/Pana uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Złota
jesień w zoo 2020”, organizowanym przez Administratora danych (podstawa
prawna: art. 6 ust 1 pkt a/ rozporządzenia).
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, w
którym bierze Pani/Pan udział.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana, jeśli będzie to konieczne do
wykonania przez Administratora danych usługi, mogą być przekazywane
pracownikom i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez
niego do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci
on usługi związane przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i tylko
zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje
upoważnione z mocy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
a) do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
przed cofnięciem zgody,

b) dostępu do treści udostępnionych danych,
c) żądania sprostowania danych osobowych,
d) żądania usunięcia danych osobowych,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
rozporządzenia.
 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać udostępnionych przez
Panią/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie danych na odwrocie fotografii, bądź cofnięcie zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwi jednak wzięcie przez Panią/Pana udziału w
imprezie/konkursie fotograficznym „Jesienne zoo w obiektywie 2019”.

Zapoznałam/em się z treścią Klauzuli informacyjnej:

................................................................
data, miejsce, czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany/a, po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną, wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku 80-328
Gdańsk
ul. Karwieńska 3, moich danych osobowych umieszczonych na odwrocie
fotografii w celu mojego uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Złota
jesień w zoo 2020”, organizowanym przez Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku

….......................................................
data, miejsce, czytelny podpis

