KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW KINA PLENEROWEGO
1. Organizatorem kina plenerowego jest Gmina Lubochnia
2. Uczestnikiem kina plenerowego jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w imprezie zwana dalej
jako „Uczestnik”.
3. Przebieg kina plenerowego, w tym wizerunek osób w nim uczestniczących, będzie utrwalany za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Biorąc udział w kinie plenerowym Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na
profilach społecznościowych (m.in. Facebook) i stronach internetowych Organizatora.
5.

6.
7.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Wójt Gminy Lubochnia, którego siedzibą jest
Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.
Wójt Gminy Lubochnia wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email iodo@lubochnia.pl.

8. Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych w tym informowania w mediach oraz
publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami
upublicznionymi na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
Udział w kinie plenerowym i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie
będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie
publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie
będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

