Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska wraz z
nazwą przynależnego oddziału okręgowego, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w
celach związanych z udziałem w przedsięwzięciu „SKwP 115 lat na szczycie”.

………………………………………………………………..
Data
czytelny podpis
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz wykorzystanie i publikację przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zdjęć oraz materiałów filmowych - przesłanych w
związku z moim uczestnictwem w przedsięwzięciu „SKwP 115 lat na szczycie”, na stronach
www w tym www.skwp.pl, czasopismach wydawanych przez i na rzecz SKwP i social
mediach/portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin, Tweeter itp.)
administrowanych bezpośrednio przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach
promocyjnych oraz informowania o działalności SKwP.
…………………………………………………………………….
Data
czytelny podpis

Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Gdańsku (Oddział), ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk.
2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD
e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika przedsięwzięcia tj. imię, nazwisko, nazwa
przynależnego oddziału i wizerunek, jeżeli Uczestnik przedsięwzięcia wyraził na to zgodę będą
przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji przedsięwzięcia/projektu w
social mediach/portalach społecznościowych, czasopismach wydawanych przez i na rzecz
SKwP oraz na stronie internetowej www.skwp.pl, w tym publikacji informacji o laureatach na
stronie internetowej www.skwp.pl.
4. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6
ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji,
przeprowadzenia i promocji przedsięwzięcia w tym opublikowania informacji o laureatach
przedsięwzięcia.
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest m.in.
archiwizacja dokumentów i ew. obrona przed dochodzeniem roszczeń ze strony uczestnika.
6. Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

a) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie wizerunku do momentu jej cofnięcia, lub
jej ograniczenia, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania,
b) w przypadku, gdy dane dotyczą przetwarzania danych niezbędnych do wzięcia udziału w
konkursie (imię, nazwisko wraz z nazwą przynależnego oddziału) przez okres 30 dni po
zakończeniu Przedsięwzięcia.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (podmioty przetwarzające), osoby
upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, a także podmioty
upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy
państwowe).
8. Uczestnik Przedsięwzięcia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9. Uczestnik Przedsięwzięcia ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia RODO.
10. Podanie przez Uczestnika Przedsięwzięcia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska
oraz przynależnego oddziału jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie,
konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w Konkursie.
11. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
12. Pana/Pani dane mogą być przekazane do państw trzecich, gdyż siedziby podmiotów, z
pomocy których Administrator korzysta jak np. Facebook, czy Microsoft Forms, znajdują się
poza obszarem EOG. Podmioty te przestrzegają jednak zasad programu Tarcza Prywatności
UE-USA.
13. Dane Uczestnika Przedsięwzięcia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.

