
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji X edycji konkursu "Harcerze Niepodległej" Kamienie Pamięci, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych określona została w załączniku nr 1 do niniejszej karty zgłoszenia. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

1. Dane podmiotu (wypełniają grupy zorganizowane)  
 

Nazwa szkoły/instytucji 
 
 

ulica   Nr domu  

     

miejscowość   kod  

     

gmina powiat  województwo  

     
   telefon  

email     

     

 

2. Opiekun Projektu  
(lub osoba przystępująca do projektu, w przypadku gdy projekt realizowany jest jednoosobowo)  

 
 
 

Imię i nazwisko 
 
 

ulica  Nr domu  

    

miejscowość  kod  

    

gmina powiat województwo  

    
  telefon  

email    

    

 
3. Grupa realizująca projekt (wypełniają grupy zorganizowane) 

klasa  koło historyczne  drużyna harcerska  inne  
 

 
nazwa 

 

 
liczba uczestników 

 
wiek uczestników  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 

Podpis opiekuna grupy/osoby realizującej projekt  
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Załącznik nr 1 

 
Cel przetwarzania danych osobowych 

Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą w celu niezbędnym do 

realizacji X edycji konkursu "Harcerze Niepodległej" Kamienie Pamięci oraz wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze, w tym do celów archiwizacyjnych. 

Podstawa prawna 

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit c, e i f Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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  

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki 

ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, 

jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 

ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych osobowych 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do 

korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581 85 11. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych: 

Pracownicy IPN-KŚZpNP oraz następujące podmioty przetwarzające dane: kurierzy, operatorzy pocztowi, sądy, organy 

władzy publicznej w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Zawarte w kwestionariuszu osobowym dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. 

Uprawnienia 

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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. 
 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl

