
1. Wyrażam  zgodę   na   przetwarzanie   przez   państwową   instytucję   kultury   Biuro   

„Niepodległa” z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w zakresie: imienia  

i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, podanych przeze mnie za pośrednictwem 

formularza znajdującego się na stronie https://niepodlegla.gov.pl/kongres-niepodlegla  

w celu rejestracji mojego udziału w Kongresie organizowanym przez Biuro „Niepodległa” w dniach 

11-12.01.2023 r. w Warszawie, w tym kontaktowania się ze mną w sprawie rejestracji 

uczestnictwa oraz w celu przesyłania do mnie informacji organizacyjnych na temat Kongresu 

i informacji pokongresowych oraz w celu przesyłania do mnie informacji na temat projektów 

i kampanii społecznych realizowanych przez Biuro „Niepodległa”. 

2. Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Biuro „Niepodległa” mojego wizerunku, w postaci fotografii 

lub/i nagrania audio-video z przebiegu Kongresu organizowanego przez Biuro „Niepodległa”  

w dniach 11-12.2023 r. w Warszawie oraz wykorzystanie utrwalonego wizerunku poprzez 

rozpowszechnianie i/lub publikację na stronie www i w mediach społecznościowych Biura 

„Niepodległa” lub na innych polach eksploatacji w celach informacyjnych, promocyjnych, 

reklamowych i marketingowych. 

 
 

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych. 

Klauzula informacyjna RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu 

związanym z rejestracją uczestników i uczestnictwem w Kongresie organizowanym przez Biuro 

„Niepodległa” w dniach 11-12.01.2023 r. w Warszawie, dalej zwanym „Kongresem”. 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych   jest: Biuro  „Niepodległa”, ul. Mazowiecka 9, 

00-052 Warszawa; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze „Niepodległa” można kontaktować się 

pod adres e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl; 

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)    RODO 

tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, 

w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi 

administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko 

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 
a) rejestracji uczestników Kongresu, czas trwania Kongresu oraz 4 miesiące po jego 

zakończeniu lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania: ich usunięcia, 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia; 



b) w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu 

przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego; 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla rejestracji 

uczestnictwa i udziału w Kongresie 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu 

do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO. 


