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Katowice, dnia ………………. 

 

 

Akcja ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’ 

 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………….…… 

PESEL …………………………………... Numer telefonu …………………………………………… 

niniejszym oświadczam, że biorę udział w akcji ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’ 

dobrowolnie i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu akcji.  

 

Wyrażam / nie wyrażam*  bezterminową zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez 

Przedsiębiorstwo ,,CIVITATIS’’ Adam Matusiak z siedzibą przy ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 

Katowice prowadzące Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach oraz Fundację 

Przystanek Schronisko z siedzibą przy ul. Le Ronda 2, 40-303 w niekomercyjnych działaniach 

medialnych. Powyższe oświadczenie stanowi zgodę na wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, 

powielanie i rozpowszechnianie wykonanych podczas akcji ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom 

Pomruczeć’’ zdjęć i materiałów wideo zawierających mój wizerunek, w tym za pośrednictwem 

mediów elektronicznych i drukowanych.  

 

 

 

 

Klauzula informacyjna: 

 

Na podstawie art. 13 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 (…) tzw. RODO.  

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo ,,CIVITATIS’’ Adam Matusiak z siedzibą przy 

ul. Kopaniny Lewe 22c 40-748 Katowice- prowadzącego w ramach zadania publicznego 

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach oraz Fundacja Przystanek 

Schronisko z siedzibą przy ul. Le Ronda 2, 40-303 Katowice; 

2. Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom 

Pomruczeć’’ na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f); 

3. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji narodowych; 

4. Moje dane będą przechowywane przez okres 1 miesiąca; 

5. Mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania; 
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6. W razie niezgodnego przetwarzania moich danych osobowych mam prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego UODO z siedzibą przy ul. Stawiki 2, 00-193 Warszawa; 

7. Podanie moich danych osobowych jest wymogiem koniecznym do uczestnictwa w akcji ,,Daj 

Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’; 

8. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

 

 

  ………………………………….. 
  

 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 

,,CIVITATIS’’ Adam Matusiak z siedzibą przy ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice oraz 

Fundację Przystanek Schronisko z siedzibą przy ul. Le Ronda 2, 40-303 Katowice w celach 

związanych z realizacją akcji ,,Daj Pieskom Pobiegać i Kotkom Pomruczeć’’. 

 

 

  ………………………………….. 
  Data i czytelny podpis 

 


