Egzemplarz NCK

OŚWIADCZENIE DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW
biorących udział w programie NCK Archi-przygody
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowe Centrum Kultury moich danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu założenia konta na platformie
archiprzygody.nck.pl oraz umożliwienia dokumentacji zdjęciowej z zajęć realizowanych
w ramach programu oraz na jego rozpowszechnienie poprzez publikację ww. zdjęć. na
potrzeby realizacji i rozliczenia programu Archi-przygody na ww. platformie dostępnej
wyłącznie dla pracowników NCK oraz architektów i nauczycieli uczestniczących w Programie.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
NCK informuje, że:
1. administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest
Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie (01-231), ul. Płocka 13 , tel.: 22
21 00 100,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest
pod adresem email: iod@nck.pl,
3. dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu umożliwienia
dokumentacji zdjęciowej zajęć realizowanych w ramach programu oraz publikacji
ww. zdjęć na potrzeby realizacji i rozliczenia programu Archi-przygody, na platformie
znajdującej się na stronie pod adresem: www.archiprzygody.nck.pl dostępnej
wyłącznie dla pracowników NCK oraz architektów i nauczycieli uczestniczących
w Programie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4. odbiorcami danych osobowych, będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą
świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury,
5. dane w postaci wizerunku przetwarzane będą przez czas realizacji i rozliczania
programu przez NCK , nie dłużej jednak niż do wycofania przez zgody,
6. przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w celu umożliwienia
dokumentacji zdjęciowej szkoleń oraz publikacji zdjęć jest dobrowolne,
7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,
8. w przypadkach określonych w przepisach RODO, osobie której dane dotyczą
przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
10. w sprawach spornych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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(czytelny podpis nauczyciela)

