Załącznik nr 1
do Regulaminu aukcji charytatywnej
dzieł sztuki na rzecz pacjentów
Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskiego

Formularz zgłoszeniowy do III aukcji charytatywnej na rzecz
Hospicjum Kutnowskiego
aukcja potrwa od 19 do 30 kwietnia 2021 r.
Rozstrzygnięcie i zakończenie aukcji odbędzie się 30.04.2021 r. o godz. 1500

imię i nazwisko/ nazwa firmy:.......................................................……………
………………………………………………………………………………....
adres: ............................................................................................……………..
telefon: ......................................................................................................…….
e-mail: ......................................................................................................……..
NIP (dla firm): .............................................................................................…..
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
( dalej:RODO) informujemy, iż:
1.
2.

administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie;
z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu
24/253 73 10;
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z uczestnikiem
aukcji tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit b) i f) RODO;
4. odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące działalność Stowarzyszenia Hospicjum
Kutnowskiego.
5. administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania aukcyjnego oraz do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń z nim związanych;
7. uczestnikowi aukcji przysługuje prawo do:
• żądania dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem
przetwarzania danych osobowych przez administratora,
• niezależnie od powyższych uprawnień uczestnikowi aukcji przysługuje prawo wniesienia do
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
8. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym i ma charakter dobrowolny, jednakże
w przypadku ich niepodania uczestnik aukcji nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu.
9. dane osobowe uczestnika aukcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie;
10. po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą one przetwarzane w żadnym
innym celu.

Niniejszym akceptuję regulamin III aukcji charytatywnej na rzecz Hospicjum Kutnowskiego.
………………………………………..
/podpis/

