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         Imię i nazwisko  

Zgoda  

na przetwarzanie danych osobowych 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy 

z siedzibą w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP 32 w postaci: imienia i nazwiska, klasy, 

oraz wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia (zdjęcia) dla potrzeb organizowanych przez Urząd  

w wydarzeniu w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG. 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku  

w postaci zdjęć oraz wykorzystanie ich poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz fanpage 

Urzędu. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą  

w Wejherowie przy ul. I Brygady Pancernej WP 32. 

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych, w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

to: e-mail: iod@pupwejherowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. I Brygady 

Pancernej WP 32 84-200 Wejherowo. 

3. Urząd jako administrator moich danych będzie je przetwarzał w celu organizacji wydarzenia  

w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG. 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia  

14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164) oraz 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

6. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

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

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne. 

10. Wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Urzędu z obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich 

legalnego przetwarzania. 

11. Urząd nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych  

w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż 

wskazane powyżej.  

 

 

…………………………. 

          (data i podpis) 
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