
Załącznik nr 1 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Dla osób przekazujących zdjęcia do prezentacji wyświetlonej podczas  

Koncertu Noworocznego.  

 

 

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 – Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” informuje się, iż:  

 

1. Informacje dotyczące administratora danych 

 

Administratorem danych osobowych zbieranych od przekazujących zdjęcia takich jak: imię, 

nazwisko, adres email, wizerunek, jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą  

w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

Dane kontaktowe Administratora: 

e-mail: burmistrz@radzionkow.pl 

adres: Urząd Miasta Radzionków 41-922, ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

 

2. Inspektor ochrony danych – IOD. 

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się  

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych (IOD)  

w następujący sposób: 

e-mail: iod@radzionkow.pl;  

adres: Urząd Miasta Radzionków 41-922,  ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

 

3.  Cel przetwarzania danych. 

 

Dane będą przetwarzane w związku ze stworzeniem prezentacji ze zdjęć mieszkańców 

Radzionkowa z ich podróży do Włoch, wyświetlanej podczas Koncertu Noworocznego. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO, zadanie realizowane w interesie publicznym – promocja gminy.  

 

4. Odbiorcy danych osobowych. 

 

Wizerunek osób widniejących na zdjęciach zostanie wyświetlony na prezentacji podczas 

trwania Koncertu Noworocznego. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw 

trzecich.  

 

5. Okres przechowywania danych. 

 

Kopie otrzymanych zdjęć zostaną przekazane firmie Agencja Artystyczna EMA Sp. z o.o., 

celem stworzenia prezentacji, która zostanie wyświetlona podczas Koncertu 



Noworocznego. Po zakończonym koncercie, wszystkie przekazane fotografie zostaną 

usunięte z nośników, na których zostały utrwalone.  

 

6. Przysługujące uprawnienia 

 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem przedsięwzięcia, 

uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje: 

- prawo dostępu do treści danych, 

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

- prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa). 

 

7. Obowiązek podania danych 

 

Podanie danych osobowych przez przekazujących zdjęcia, jest dobrowolne, ale konieczne 

do realizacji przedsięwzięcia.  

 

8. Profilowanie  

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu.  


