
  

 
Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu Wołomińskiego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

W związku z udziałem w „III Wołomińskim Festiwalu Teatralnym im. Józefa Orwida” 

realizowanym w ramach zadania dofinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania publicznego. 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla 

Rozwoju z siedzibą: 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9. 

2) Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju przetwarza dane osobowe uczestników 

oraz osób zgłaszających uczestników do III Wołomińskiego Festiwalu Teatralnego 

im. Józefa Orwida. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia 

udziału w Festiwalu. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak 

możliwości zakwalifikowana do udziału w Festiwalu.  

3) Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny 

do przeprowadzenia Festiwalu i jego promocji.  

4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania. 

5) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

6) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach ww. projektu. 

7) Dane osobowe będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Wołominie, w związku  

z realizacją zadania publicznego objętego umową nr 246.2020 z dnia 15 lipca 2020 r., mogą 

być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

(zakład ubezpieczeń społecznych, urząd skarbowy w celu ubezpieczenia oraz rozliczeń 

finansowych), a także udostępniane na wniosek (np.: sądu, policji). 

8) Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest 

Jarosław Franczak, kontakt: iod@powiat-wolominski.pl.  

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat od roku następującego 

po roku zakończenia realizacji projektu. 

10) Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza 

przepisy RODO. 
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