
                                                                                                                                                             
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU  

W  AKCJI INFORMACYJNO – EDUKACYJNEJ  

PN. „SENIOR DLA SENIORA” 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE: 

 

Imię…………………………………………………………………………………………………..... 

Nazwisko…………………………………………………………………………………………........ 

 

DANE KONTAKTOWE: 

Telefon:……………………………………………………………………………………………...... 

 

TREŚĆ PRACY ( KRÓTKI WIERSZ, FRASZKA, ANEGDOTA, HASŁO, ETC.) : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

…………………..                                                                                 ………………….. 

Miejscowość i data                                                                                       Podpis  
 



 

 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

z 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 (Dz.Urz.UE.L 2016  

Nr 119, str. 1 ze zm., dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w niniejszym formularzu przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, w celu przystąpienia do akcji  

pn. „Senior dla Seniora”. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać odwołana w każdym czasie poprzez 

poinformowanie wyżej wymienionych partnerów akcji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

 

                                                                                               .................................................................. 

(data i podpis) 

 

Realizując obowiązek Administratora danych wynikający z treści art. 13 RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  

z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15 – 024 Białystok („Administrator”). 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

ochrony danych osobowych przez e-mail lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt  

1.: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku 

(iod.kwp@bk.policja.gov.pl). 

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody wyrażonej przez Panią/Pana  

w formularzu zgłoszeniowym, w celu dokonania powyższego zgłoszenia oraz w celach kontaktowych  

z Organizatorem. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie 

organów Administratora, podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia akcji.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania 

ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych –  

o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne 

nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw. 

7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zgłoszenia udziału w akcji oraz 

kontaktu z Organizatorem.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

...........................................................     

 (data i podpis) 

mailto:iod.kwp@bk.policja.gov.pl


 


