
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KIERMASZU WIELKANOCNEGO 27.03.2023 r. 

1. Dane uczestnika: 

(a) Imię i nazwisko: 

(b) adres e-mail lub numer telefonu (prosimy wpisać te dane kontaktowe, na które chcielibyście Państwo otrzymać 
informacje organizacyjne dotyczące Kiermaszu): 

(c) nazwa instytucji: 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

3. Zezwalam / nie zezwalam1 na wykorzystanie danych osobowych udostępnionych na potrzeby udziału w Kiermaszu Ozdób 
Wielkanocnych, w tym mojego wizerunku, do celów informowania o moim udziale w Kiermaszu oraz budowania dobrej 
reputacji Starostwa: w przestrzeni publicznej, portalu internetowym Starostwa Powiatowego w Kielcach, w lokalnych 
mediach, materiałach organizacyjnych, informatorach oraz innych publikacjach wydawanych przez Starostwo. 

Powyższą zgodę mogę w każdej chwili wycofać poprzez złożenie pisemnego sprzeciwu do Starostwa, wobec przetwarzania 
danych osobowych związanych z wizerunkiem i/lub usunięcia wizerunku. 

4. Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 

- dane osobowe podane przez uczestnika kiermaszu będą przetwarzane przez Organizatora - Starostę Kieleckiego z siedzibą 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach i adresem przy ul. Wrzosowej 44, 

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@powiat.kielce.pl 

- dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania Kiermaszu, będą przetwarzane w 
celu organizacji i przeprowadzenia Kiermaszu, publikacji informacji związanych z przebiegiem Kiermaszu na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach i w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej 
przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

- Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie 
uczestnikom Kiermaszu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie relacji z 
Kiermaszu oraz archiwizację dokumentów, 

- osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych 

• żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

• żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest 
niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych 
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu 
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których 
dane są przetwarzane 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Kiermaszu i 
powiadomienia uczestników o aspektach organizacyjnych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w 
kiermaszu jako jego uczestnik. 
- Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA KIERMASZU 

1 niepotrzebne skreślić 


