Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
– Dożynki Wojewódzko – Diecezjalne w Niemczy 2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) – RODO − informuję, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza z siedzibą w Niemczy przy ul.
Rynek 10, 58-230 Niemcza, telefon: 74 83 76 265, adres e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl, adres na platformie
EPUAP: /l4r0h2i7wk/skrytka.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony
Danych poprzez e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 605937609 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji wydarzenia „Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
w Niemczy”. Przebieg dożynek, w tym wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowić będzie art. 6
ust. 1 lit. e RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim w tym przypadku jest promocja
gminy, prezentacja lokalnego dorobku kulturowego (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym).
4. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom,
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia, organom
publicznym. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia oraz dla podmiotów realizujących zadania z zakresu środków masowego
przekazu (prasa, radio, TV, Internet).
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji, trwania oraz promocji wydarzenia.

Po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane
u Administratora przez określony prawem okres czasu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
5) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
9. Przekazywanie danych
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.

