
Ogólna klauzula informacyjna oraz oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na
potrzeby realizacji Warsztatów Teatralno-rozwojowych „Kim jestem?” organizowanych przez

Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Aleja
Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa, KRS: 0000674682 (dalej Fundacja OSF-P).

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  Pani/Pan  skontaktować  się  w
sprawach  ochrony  swoich  danych  osobowych  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  na  adres:
fundacja@osfp.org.pl.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez
Fundację OSF-P będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

5. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez Fundację OSF-P z siedzibą w Warszawie?

    TAK                                                                                   NIE

6. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Administratora wizerunku uczestnika,
czyli Pani/Pana, wykonanego w trakcie zajęć w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach
promocyjnych,  na  stronie  www,  na  portalu  www.facebook.com,  www.instagram.com,  ulotkach  oraz
plakatach?

    TAK                                                                                   NIE

7. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, 

- do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby prowadzące warsztaty, osoby odpowiedzialne za
organizację,  koordynację  i  finansowanie  Warsztatów  związane  z  Fundacją  OSF-P,  instytucjami  m.st.
Warszawy oraz innymi instytucjami włączonymi do realizacji warsztatów.

9. W związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do
usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych;  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu uczestnika na Warsztaty
a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w Warsztatach. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne nie będzie
podejmowało  wobec  Pani/Pana  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem
profilowania. 

                                                                               Podpis (czytelny)

            …………………………
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