Klauzula informacyjna dot. realizacji
wydarzenia o charakterze publicznym
TOŻ SAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul.
DANYCH
1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl
DANE INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl

CELE ORAZ PODSTAWA
PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia o charakterze
publicznym.
Na potrzeby przetwarzania Twoich danych pozyskiwanych na formularzu
zgłoszeniowym podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (w trybie art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
W sytuacji, gdy np. wygrasz konkurs lub zawody sportowe lub
przeprowadzimy z Tobą wywiad, podstawą upublicznienia Twojego
wizerunku także będzie zgoda.
Wizerunki osó b znajdujących się na obszarze wydarzenia, któ re zostaną
pozyskane podczas sporządzania przez organizatora dokumentacji
audiowizualnej, będą przetwarzane na podstawie zadania realizowanego w
interesie publicznym (w trybie art. 6. ust. 1 lit. e RODO).

ODBIORCY DANYCH

•
•
•
•
•
•

firmy hostujące stronę internetową Administratora,
portale społecznościowe Facebook, YouTube,
media lokalne,
użytkownicy powyższych,
podmioty prywatne i publiczne będące wspó łorganizatorami
wydarzenia,
podmioty publiczne będące krajowymi lub regionalnymi operatorami
programó w finansowanych ze środkó w krajowych lub unijnych.

INFORMACJA O ZAMIARZE
PRZEKAZANIA DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃ STWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

W zależności od założeń organizacji konkretnego wydarzenia, pozyskane w
jego trakcie wizerunki oraz podstawowe dane identyfikujące uczestnika mogą
zostać przekazane do pań stwa trzeciego w celu upublicznienia ich w portalu
społecznościowym Facebook oraz w serwisie YouTube, któ rzy w ramach
swojej działalności posiadają infrastrukturę na terenie USA oraz Unii
Europejskiej, gdzie będą przetwarzane dane osobowe. Komisja Europejska, w
trybie art. 45 RODO, stwierdziła odpowiedni stopień ochrony w Stanach
Zjednoczonych wydając decyzję wykonawczą 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016
r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016D1250).
Polityka ochrony danych osobowych stosowana przez portal Facebook opiera
się
o
Porozumienie
w
sprawie
Tarczy
Prywatności
(https://www.facebook.com/about/privacyshield).
Polityka prywatności stosowana przez Google LLC (m. in. YouTube) opiera się
o porozumienie w sprawie tarczy prywatności (https://policies.google.com/privacy).

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Twoje dane identyfikacyjne, któ re podałeś na formularzu zapisu na konkretne
wydarzenia, będą przechowywane do momentu zakoń czenia czynności
związanych z organizacją wydarzenia, rozliczenia dotacji (jeśli dotyczy) lub
do momentu wycofania zgody, a następnie zostaną usunięte.
Twó j wizerunek, związany z dokumentacją audiowizualną sporządzaną
podczas wydarzenia, będzie przechowywane przez czas nieokreślony lub do
momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub, gdy wyraziłeś
zgodę na publikację wizerunku, upublicznienie zakoń czy się w momencie
wycofania zgody.

PRAWA PODMIOTÓ W DANYCH

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do własnych danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Masz także prawo do wycofania
zgody na przetwarzanie, jeśli ją wcześniej wyraziłeś.
Ponadto, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
wizerunku, jeśli jest on przetwarzany na podstawie zadania realizowanego w
interesie publicznym. Sprzeciw możesz wnieść w trakcie wydarzenia w
punkcie organizatora imprezy, aby zapobiec publikacji Twojego wizerunku,
lub zwracając się do Administratora po publikacji wizerunku w celu jego
usunięcia lub anonimizacji.
Przysługuje także Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie
niezgodnie z prawem.
INFORMACJA O WARUNKACH
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Przebywanie w obszarze realizacji wydarzenia wiąże się z możliwością, że
Twó j wizerunek zostanie utrwalony na zdjęciach lub w zapisach audio-video,
któ re następnie mogą zostać opublikowane m. in. na stronach internetowych
lub w mediach społecznościowych Administratora w ramach relacji
z wydarzenia.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podawanych w formularzu
zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak brak zgody może Ci uniemożliwić
wzięcie udziału w wydarzeniu.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGÓ D Podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, wyrażasz zgodę na ich
przetwarzanie, w tym przekazanie ich innym wspó łorganizatorom, w celu
realizacji wydarzenia. Możemy prosić Cię także o wyrażenie osobnej zgody na
upublicznienie Twoich danych.
Będziemy także potrzebować Twojej zgody na publikację wizerunku, jeśli
taką zgodę musimy pozyskać w myśl art. 81 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
Możesz w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie, przy czym
wycofanie zgody nie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed wycofanie zgody. Aby wycofać zgodę, skontaktuj się z
organizatorem wydarzenia przy jego stoisku lub wyślij maila na adres, któ ry
jest wskazany w regulaminie konkretnego wydarzenia jako adres mailowy
organizatora.

Dodatkowe informacje dot. przetwarzania
danych osobowych
KATEGORIE DANYCH
OSOBOWYCH
Ź RÓ DŁO DANYCH

•

•

dane osobowe podawane formularzu zgłoszeniowym związanym z
konkretnym wydarzeniem
wizerunek

Osoba, któ rej dane dotyczą

