
Wniosek o organizację wystawy/ wydarzenia  

w Galerii „Punkt” GTPS 

 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe: adres e-mail…………………………………..  tel.………………………… 

Tytuł wystawy/ wydarzenia……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Proponowany termin……………………………………………………………………………. 

Projekt wystawy lub wydarzenia (krótki opis) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Zapotrzebowanie  na sprzęt audiowizualny (ekran, rzutnik, nagłośnienie) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu portfolio uczestnika(ów) wraz z materiałami w wersji cyfrowej do celów 

promocyjnych. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Galerii „Punkt”. 

………………………………………. 

Data i czytelny podpis 

 

 
ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk  tel. (58) 301 59 63 e-mail: gtps09@wp.pl/ info@gtps.art.  www.gtps.art.pl 

KRS 0000242611   NIP 583-20-82-991 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 

 

2. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administratorem”) jest: GDAŃSKIE TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ SZTUKI z siedzibą w Gdańsku (80-830), przy ul.Chlebnickiej 2, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000242611, posiadającym numery: REGON: 

000808825, NIP: 5832082991, e-mail: gtps09@wp.pl 

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja wystawy lub innego wydarzenia artystycznego. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzania 

danych osobowych). 

 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

6. Administrator czyni starania, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był jak najwęższy. 

 

7. Odbiorcami danych osobowych będą: (a) instytucje finansowe takie jak banki lub kasy oszczędnościowe, (b) 

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne lub księgowe, (c) podmioty powiązane z 

Administratorem kapitałowo lub osobowo, (d) inne podmioty współpracujące z Administratorem, (e) organy 

administracji rządowej lub samorządowej. 

 

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu podjęcia decyzji o organizacji wystawy lub wydarzenia.         

W przypadku realizacji wydarzenia, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie do celów 

promocyjnych. 

 

9. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

 

10. Administrator informuje, że brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować 

niemożnością realizacji wydarzenia. 

 

11. Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez 

Administratora zasad przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
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