KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ JAKO UCZESTNIKA IMPREZY PLENEROWEJ
REALIZOWANEJ W RAMACH AKCJI „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy plenerowej
realizowanej w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych. Udział w imprezie plenerowej oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne
utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań
dźwiękowych w środkach masowego przekazu, w tym na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki oraz Gmin – Członków Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i w publikacjach.
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy plenerowej realizowanej
w ramach akcji „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” nie będzie wykorzystywany przez
niego do celów zarobkowych, jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych
osobowych Uczestników imprezy.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
adres email: biuro@wisloka.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia
do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych
adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
adres email: iod@wisloka.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

udział w imprezie plenerowej, a tym samym udostępnienie danych
osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa. Każdemu przysługuje prawo do:
dostępu do sowich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do
organu nadzorczego

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE
DECYZJI ( W TYM PROFILOWANIE)

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

