
 

Pokwitowanie zdania puszki  

XXXV Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków 

przy ul. Lipowej. 

 

 

Ja, niżej podpisana/y 

…………………………………………………………………………………… 

 

Numer telefonu:……………………………………………………………………… 

 

 dniu  ………..           zdaję puszkę nr …….... 

 

Jednocześnie proszę o przekazanie mi sms-owej informacji dotyczącej wysokości zebranej 

przeze mnie kwoty.  

 

 

 

 

Klauzula informacyjna - zasady dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  Radio Lublin SA informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Wolontariusza jest Polskie Radio – Regionalna 

Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, 20-030 Lublin ul. Obrońców Pokoju 2. 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych. Wszelkie wnioski lub pytania 

dotyczące własnych danych osobowych można kierować pod adresem: iod@radio-

lublin.pl. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w kweście. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika kwesty jest art. 6 ust. 1 lit. 

f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r.) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 

podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;  

5. Dane osobowe Uczestnika kwesty będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

kwesty. 

6. Dane osobowe Uczestnika kwesty będą przechowywane tylko przez okres trwania kwesty 

oraz opracowania dokumentacji z jej przebiegu. 

7. Uczestnik kwesty ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Uczestnik kwesty ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych 

naruszone zostały przepisy. 
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9. Dane Uczestnika kwesty będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: 

pracownikom i współpracownikom Radia Lublin, którzy muszą mieć dostęp do danych, 

aby wykonywać swoje obowiązki. 

10. Dane Uczestnika kwesty nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani 

profilowane. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

      Podpis zdającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …………………………………………………………… 

        

Podpis przyjmującego 


