
KLAUZULA INFORMACYJNA  
NA TEMAT  DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH  

Starostwa Powiatowego w Kraśniku 

- przetwarzanie danych osobowych tj. WIZERUNKU UCZESTNIKÓW IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ 

organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku - 

 Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje o swojej działalności podejmując aktywne 

działania promocyjne. W tym celu prowadzi m.in tablice informacyjne, stronę internetową, facebook, 

materiały i broszury informacyjne. W zasobach tych publikuje informacje o najważniejszych 

wydarzeniach, przedsięwzięciach (Festiwal Maliniaki, Dożynki Powiatowe itp.).                            

Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Starostwo Powiatowe w Kraśniku                    

w dobrym świetle.  

W związku z powyższym podczas imprezy okolicznościowej (uroczystości, wydarzenia, festiwalu ) 

organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku przewiduje się możliwość utrwalenia 

wizerunku osób uczestniczących w imprezie w postaci zdjęć fotograficznych lub nagrań 

audiowizualnych. 

Państwa udział w imprezie okolicznościowej,  czy wejście na teren obiektu, na którym  odbywać 

się będzie impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie/ 

rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy w celu  budowania pozytywnego 

wizerunku, promocją Starostwa Powiatowego w Kraśniku.         

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 
Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik,                            

Al. Niepodległości 20, 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się                                         

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@powiatkrasnicki.pl  

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w imprezie okolicznościowej i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci 

wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane.                    

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

które Starostwo Powiatowe w Kraśniku jako Administrator posiada w swoich bazach, jak również 

dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator  narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

Należy pamiętać, że przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane 

dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania Państwa danych należy dokładnie wskazać, 

których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. 

PODSTAWA PRAWNA: 

Administrator Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Kraśniku przestrzegając zasad ochrony 

danych zgodnie z postanowieniami 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  zwane RODO),  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych dokłada szczególnych starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania                                                      

i rozpowszechniania Państwa danych osobowych. 
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