Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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. Urząd. Unii Europ. z
dnia 04.05.2016 r. L119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum BibliotecznoKulturalne Gminy Kamienna Góra w Kamiennej Górze ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów,
reprezentowane przez Dyrektora Panią Aldonę Słupską-Czerniak, dalej jako „Centrum”.
2. Kontakt do administratora ochrony danych: email krzeszowcbk@gmail.com
3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie
sportowej pn. „Bieg z Flagą 2022” oraz promowania jego działań zgodnie z dobrowolnie
wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie:
• przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i wizerunku
oraz ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej Ośrodka, profilu społecznościowym
Facebook, witrynach
w siedzibie Ośrodka, publikacji w prasie i ich portalach,
• nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
• Ośrodek w porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników, pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na
terenie wokół Centrum poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym Art. 9a. ust. 1 oraz ustawą Kodeks Pracy art. 22[2] zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Jeśli uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika narusza przepisy RODO
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe będą udostępnione lub powierzone podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Ośrodka, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, tj. podmiotom
świadczącym na rzecz Centrum usługi wspomagające, przy czym wszystkie podmioty
przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Centrum i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami. Poza wymienionymi Centrum może przekazywać dane osobowe podmiotom
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego
interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. Odbiorcą danych może
być firma Facebook Inc. oraz hosting strony internetowej, na której mogą zostać umieszczone
zdjęcia z imprezy.
6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
7. Ośrodek nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem portalu Facebook (USA).
8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w imprezie.
Wizerunek w celach promocyjnych Ośrodka może być publikowany przez okres prowadzenia
oficjalnej strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook lub do czasu
wycofania zgody.
9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w
imprezie nie jest możliwe bez ich podania.

