
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym na 

pełnienie funkcji Wolontariusza na wydarzenia w ramach wystawy „Gwiezdna flota przybywa!” 

Oświadczam że, zostałam/em poinformowany, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) o zasadach 

przetwarzania moich danych osobowych, czyli o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1,  

20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70, e-mail: kancelaria@spotkaniakultur.com. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych powołanym 

przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod adresem: iod@spotkaniakultur.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z aplikowaniem na pełnienie funkcji Wolontariusza 

podczas wydarzeń w ramach wystawy „Gwiezdna flota przybywa!”  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę w kwestionariuszu dla kandydata na 
Wolontariusza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w związku z podejmowaniem działań przed 
zawarciem umowy/porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i jego dalszej realizacji (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na postawie art. 6 ust. 1 lit. f - RODO tj. prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego przez Administratora zgodnego z zapisami statutowymi.   

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących 

przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a 

następnie przez okres ustalony na podstawie przepisów wydanych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  

8. Przysługujące prawa to:  

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa; 

3) do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

4) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: Centrum Spotkania 

Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin lub drogą e-mailową pod adresem: iod@spotkaniakultur.com. 

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie jest niezbędnym wymogiem aplikowania na 

pełnienia funkcji Wolontariusza wydarzenia.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  


