
 

Formularz zgłoszenia 

do projektu COMMON GROUND 

 

 

Dane osobowe osoby aplikującej do udziału w projekcie COMMON GROUND: 

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................. 

Nr tel.:…................................................................................................................................................ 

Adres e-mail:…...................................................................................................................................... 

Adres korespondencyjny: ..................................................................................................................… 

Adres strony internetowej: ..........................................................................................................……. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji do projektu COMMON GROUND, 

akceptuję warunki udziału i zobowiązuję się do przestrzegania zasad Regulaminu. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w związku z udziałem w rekrutacji do projektu COMMON GROUND, a także w związku 

z udziałem w projekcie COMMON GROUND (w przypadku wyboru mojej aplikacji do udziału w 

projekcie COMMON GROUND). 

 

 

………………………………………... 

            data i podpis osoby aplikującej 



Szanowni Państwo, 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (Rozporządzenie 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) jako 

administrator danych osobowych, informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i 

sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 

w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, zwane dalej CSW. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest umożliwienie 

Pani/Panu udziału w otwartym naborze, a w przypadku wyboru Pani/Pana aplikacji – także w 

rezydencji artystycznej w ramach projektu COMMON GROUND. W przypadku niepodania 

danych osobowych nie będzie możliwa realizacja wskazanego powyżej celu. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania Pani/Pana jako osoby 

aplikującej do udziału w projekcie COMMON GROUND oraz przeprowadzenia pozostałych 

czynności związanych z udziałem Pani/Pana w projekcie COMMON GROUND. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zw. z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej. Zadaniem CSW jako instytucji kultury jest upowszechnianie kultury. 

Realizacji przywołanego zadania służy m.in. realizacja projektów kulturalnych z udziałem 

artystów. W celu zarejestrowania Pani/Pana jako osoby aplikującej do udziału w projekcie 

COMMON GROUND, a następnie przeprowadzenia pozostałych czynności związanych z 

udziałem Pani/Pana w projekcie, konieczne jest podanie przez Panią/Pana imienia i nazwiska, 

numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, tj. danych pozwalających na 

wykonanie czynności związanych z konkursem i na kontakt z Panią/Panem w związku z 

Pani/Pana udziałem w konkursie. 

4. CSW nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom danych 

osobowych, ani też ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, 

za wyjątkiem partnerów projektu COMMON GROUND. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście. Powyższe wynika z charakteru 

podejmowanych działań. Realizacja projektów kulturalnych z udziałem artystów, których 

elementem składowym jest organizacja wystawy, należy do działań wpisujących się w cele 

statutowe Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu i stanowi dokumentację 

kwalifikowaną jako materiał archiwalny w rozumieniu właściwych przepisów prawnych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan ponadto 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Inspektorem ochrony danych w CSW jest Pani Małgorzata Kopczyńska, e-mail: 

iod@csw.torun.pl 


