
..……………………….. ..………………………
Imię i nazwisko Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 13 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: “RODO”), zostałem poinformowany o
tym, że:

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest
Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Ryżowej 24G (02-483, Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771354 (dalej: “Fundacja”).

2. Inspektorem ochrony danych jest Piotr Drzewiecki, e-mail: piotr.drzewiecki@wsaa.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu realizacji konkursu na nazwę i hasło
reklamowe kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli administracji publicznej oraz
monitorowania wybranych obszarów życia publicznego (dalej: “Konkurs”).

4. Wyniki Konkursu, w tym imię, nazwisko i informacja o zwycięzcy, zostaną podane do wiadomości
publicznej na stronie internetowej http://www.wsaa.pl oraz profilach Fundacji w mediach
społecznościowych.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach
określonych w art. 15-17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę,
której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w 2 ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 5 ppk. 1-3 należy skontaktować się z
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych.

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Odmowa podania danych
osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
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