
Klauzula dla uczestnika imprezy 

Zgodnie z 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 (zwanym dalej RODO),  

Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika imprezy jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec  

ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod.grodziec@gmail.com.  

3. Organizator może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, 

wiek, nazwę szkoły, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia, udokumentowania  

i promocji imprezy. 

5. Organizator informuje, że w trakcie trwania imprezy istnieje możliwość rejestrowania wizerunku 

uczestników imprezy. 

6. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych  

i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,  

w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach 

wewnętrznych prowadzonych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec, Urząd Gminy Grodziec, 

GKRPA w Grodźcu (strona internetowa, fanpage na Facebook’u i Instagramie) oraz w mediach 

zewnętrznych. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału  

w imprezie. 

8. Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

9. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom, 

z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych 

lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy  

w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez 

Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie 

będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

11. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjnych z nią 

związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą 

przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 
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