
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH 
ODDZIAŁ WROCŁAW 

 
  

OPEN CALL 2021 

na projekty wydarzeń promujących architekturę 

         zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. * Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział 

Wrocław (dalej: SARP O/Wrocław), z siedzibą 50-123 Wrocław, ul. Oławska 21/5-6, moich danych osobowych na 

potrzeby Open Call 2021 na projekty wydarzeń promujących architekturę, celem przeprowadzenia pełnej procedury 

konkursowej i realizacyjnej, a w szczególności w celu wzajemnej komunikacji, upublicznienia wyników konkursu, 

realizacji projektu zgłoszonego do konkursu, a także w celach dokumentacyjnych i archiwizacyjnych, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

2.  Zostałem/Zostałam pouczony/pouczona o tym, że: 

1) moje dane osobowe przetwarzane będą przez SARP O/Wrocław w celu przeprowadzania pełnej procedury 

konkursu, jego dokumentacji i archiwizacji, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, a także 

upublicznienia wyników; 

2) administratorem moich danych osobowych jest SARP O/Wrocław. Dane te będą przetwarzane w siedzibie 

administratora we Wrocławiu (50-123), przy ul. Oławskiej 21/5-6; 

3) przysługuje mi prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania,  

a także prawo skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania moich danych 

osobowych; 

4) przysługuje mi prawo żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że żądanie 

zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w konkursie (a więc danych 

wymaganych w Karcie Zgłoszeniowej) oznacza rezygnację z udziału w nim.  

5) zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w punkcie 1. może zostać wycofana w każdym czasie, 

jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane wyłącznie  

w zakresie i okresie uzasadnionym celem przetwarzania wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym w celu ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów. 

6) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na 

adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław, ul. Oławska 21/5-6, 50-123 Wrocław, z dopiskiem 

„Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: wroclaw@sarp.org.pl, wpisując w temacie wiadomości 

„Dane osobowe”.  

  

 

……………………………..                                       ……………………………............... 
miejscowość i data                                    czytelny podpis 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*zaznaczyć właściwe pola 


