
Załącznik nr 2 

Wniosek o przyznanie bezpłatnego biletu do Bramy Poznania 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pcd.poznan.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych w związku z możliwością zawarcia umowy o 

świadczenie usługi- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą dalej przekazywane.  

5) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w styczniu roku następującego po roku składnia wniosku.  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 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  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości 

skorzystania z oferty.  

 

Imię i nazwisko/Nazwa instytucji 

 

Bilety na wydarzenie (proszę zaznaczyć wybraną pozycję): 

□  Ekspozycja  

dzieci poniżej 13. roku życia mogą zwiedzać Ekspozycję główną tylko pod opieką osoby 

pełnoletniej; w czasie zwiedzania pod opieką osoby dorosłej może przebywać maksymalnie  

15 dzieci poniżej 13. roku życia; 

□ Audiowycieczka po Ostrowie Tumskim i Katedrze: audioprzewodniki są wypożyczane 

osobom pełnoletnim po uprzednim wypełnieniu oświadczenia (usługa tylko dla osób 

indywidualnych).  

Audiowycieczka dla rodzin po Ostrowie Tumskim: przeznaczona dla osoby sprawującej 

opiekę z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat (usługa tylko dla osób indywidualnych). 

Liczba biletów: (maksymalnie 30 szt.) Postulowany termin – nie oznacza gwarancji rezerwacji   

i realizowania usługi we wskazanym terminie: 

 

 

Adres e-mail: 

 

Numer telefonu kontaktowego: 

Uzasadnienie: 

Uwagi (specjalne potrzeby, itp.) 


