
Załącznik nr  1 do Karty Zgłoszenia 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wystawców „III Wiosennych 

Targów Ogrodniczych Przechlewo 22-23 kwietnia 2023 r.” oraz innych osób, 

których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem w Targach  
 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

  a) Wójt Gminy  Przechlewo z siedzibą  przy ul.  Człuchowskiej 26, 77-320 Przechlewo,  

      tel. 59 83 34 301. 

  b) Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Przechlewie z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 60, 

      77-320 Przechlewo, tel. 59 83 34 405. 

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogę skontaktować się z  

    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:  

    iodo@przechlewo.pl, tel. 59 83 34 301. 

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z organizacją „III Wiosennych Targów  

    Ogrodniczych Przechlewo 22-23 kwietnia 2023 r.” 

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w  Wiosennych Targach  

    Ogrodniczych - Przechlewo 22-23 kwietnia 2023r. Niepodanie danych uniemożliwi  

    przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne z nie rozpatrywaniem  

    Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w  Wiosennych Targach  

    Ogrodniczych - Przechlewo 22-23 kwietnia 2023 r. 

 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo na potrzeby  

    promocyjno-informacyjne, do momentu cofnięcia zgody. 

 

6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Urząd Gminy w Przechlewie,  

    ul. Człuchowska 26, 77-320  Przechlewo podmiotom upoważnionym do uzyskania  

    informacji na podstawie przepisów prawa.                    

 

7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach mogą zostać  

    upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Pani dane osobowe w postaci  

    wizerunku będą przetwarzane do wycofania zgody. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie  

    Pani/Pana danych, jednak nie będzie obowiązku zebrania i zniszczenia materiałów  

    wykorzystanych i rozpowszechnionych przed jej wycofaniem. 

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich  

    sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

    wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  

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

    cofnięciem. 

 

9.W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia  

     skargi do organu nadzorczego PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 
 
                                                                                                                      

...............................................,                                  ............................................................. 

(Miejscowość i data)                                                   (Podpis uczestnika) 


