
Załącznik nr 5 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku przez 

Województwo Mazowieckie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze szkoleniem          

pn.: ,, Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy”  w ramach 

Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 

W każdej chwili mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 

nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

.......................................................... 

Imię, nazwisko, podpis, data 

 

Klauzula informacyjna 

 

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane 
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-
719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-
mail: iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu promocji oraz rozpowszechniania 
informacji o projekcie BOM pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki 
jazdy”.  

2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 
oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu; 

3) mogą być opublikowane na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.bom.mazovia.pl, profilach 
w mediach społecznościowych Rzecznika Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz za pośrednictwem innych kanałów 
dystrybucji; 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych 
m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”; 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych; 

2) cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem; 
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3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie uniemożliwi realizację celów promocyjnych projektu BOM. 


