
 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4 
maja 2016 r.), ja niżej  podpisana/y* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Prezydenta Miasta  Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej,  pl. Ratuszowy 
1 w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr i serii dowodu osobistego lub innego 
dokumentu tożsamości, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu miejsca 
zamieszkania, nazwy i adresu szkoły, w związku z ubieganiem się przeze mnie o wzięcie 
udziału w konferencji organizowanej w terminie od 27.04.2020 r. do 3.05. 2020 r. przez miasto 
Wolfsburg w Niemczech.  

          Jednocześnie nadmieniam, iż na podstawie przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej z siedzibą: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-
Biała, pl. Ratuszowy 1, 
2) z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres siedziby administratora, 
b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, 
c) telefonicznie: 33 497 17 21. 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w  związku z rekrutacją i ewentualnym 
moim udziałem w konferencji organizowanej w terminie od 27.04.2020 r. do 3.05. 2020 r. przez 
miasto Wolfsburg w Niemczech w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr i serii dowodu 
osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, 
adresu miejsca zamieszkania, nazwy i adresu szkoły. Podanie przeze mnie danych osobowych, 
jest warunkiem uczestnictwa w konferencji,  
4) udostępnione przeze mnie dobrowolnie dane osobowe nie będą udostępniane innym 
podmiotom, 
5) przekazane dane będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt.3)      
i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte, 
6) w okresie rekrutacji i ewentualnego uczestnictwa w konferencji, o której mowa w pkt. 3)  
posiadam prawo do: 

- dostępu do udostępnionych danych osobowych, 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie ul. Stawki 2, 
7) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Jednak skutkiem wycofania zgody będzie wykluczenie się 
z uczestnictwa w konferencji,  
8) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

 

 

Bielsko-Biała,  dnia………..........………   ........................................................ 
(imię i nazwisko oraz podpis kandydata)  

 

* niepotrzebne skreślić 
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