Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (ustawa z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest:
Nałęczowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nałęczowie, ul. Lipowa 6, 24-140 Nałęczów

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:
ido@devcomm.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wydawania materiałów promocyjnych Administratora na podstawie
utrwalonego przebiegu imprezy/wydarzenia/konkursu w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz
dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Administratora,
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO - Rozporządzenie
Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 24 maja 2016 r.

ODBIORCY DANYCH

Uczestnicy imprez/wydarzeń/konkursów, osoby odwiedzające oficjalną stronę internetową Administratora oraz
publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym
zakresie przez Administratora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach
Administratora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i
filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez
Administratora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Administrator zapewnia, że
wizerunek uczestników imprez/wydarzeń/konkursów nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Dane nie będą przekazywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane uczestników będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia,
udostępnienia, a także w tożsamym zakresie w stosunku do danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna
opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
OSOBOWYCH

Materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów
imprez/wydarzeń/konkursów oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W związku z realizacją przez Administratora licznych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego
prawa,
polegających,
między
innymi,
na
udokumentowaniu
danej
imprezy/wydarzenia/konkursu, również poprzez wykonywanie materiałów fotograficznych, filmowych, czy też
dźwiękowych, już sam fakt uczestnictwa w przedmiotowej imprezie/wydarzeniu/konkursie będzie wiązał się z
możliwością utrwalenia Państwa wizerunku w wyżej wymienionych materiałach, na zasadach określonych w
treści rubryki „Odbiorcy danych”, znajdującej się w niniejszym dokumencie.

