
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: UTRWALANIE WIZERUNKU. 

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: UCZESTNIK. 

1. Kto wykorzystuje dane: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu. 

2. Kontakt: 36-122 Dzikowiec, ul. ks. S. Sudoła 11, nr tel. (017) 7479029, adres e-mail: sckdzikowiec@op.pl.  

3. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl. 

4. Cele i podstawy prawne wykorzystania  

Cele  Uzasadnienie  Podstawa prawna  

Promowanie osiągnięć uczestnika.  Realizujemy prawo 

dobrowolnego wyrażenia 

zgody lub jej odmowy   

Art. 6. ust. 1. lit. a) RODO.  

Art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  
Cele pamiątkowe. 

Promocja. 

Ochrona roszczeń lub przed roszczeniami.  
Realizujemy nasz uzasadniony 

interes prawny  

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Źródło pochodzenia danych: Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  

6. Kto otrzyma dane: każda osoba, mająca chęć przeglądnięcia medium, w którym umieszczono wizerunek uczestnika.  

7. Okres przechowywania danych osobowych: Bezterminowo, chyba że zdecydujecie się skorzystać z prawa do usunięcia tych danych.  

8. Państwa uprawnienia:   

Uprawnienia  Na czym polegają  Jak skorzystać  

Prawo dostępu 

do danych.  

Możliwość żądania informacji, czy dysponujemy danymi 

osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się 

nimi. Udostepnienie kopii danych osobowych.   

Dostępu do danych udzielamy w formie sprawozdania. 

Nie przekazujemy kopii zgromadzonej dokumentacji.   

Odmówimy dostępu do danych, jeżeli realizacja tego uprawnienia 

mogłaby naruszać prawa i wolności osób trzecich.  

1. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1. i 2.  

2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to 

być np. imię i nazwisko.  

3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. 

adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.  

4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania 

należy napisać, że składny wniosek dotyczy dostępu do 

danych osobowych.  

Prawo do 

sprostowania 

danych.  

Możliwość poprawienia nieprawidłowych informacji na swój 

temat. Aktualizacja nieaktualnych. Uzupełnienie brakujących.  

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość 

podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu 

poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie 

wskazanej czynności.  

1. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1. i 2.  

2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to 

być np. imię i nazwisko.  

3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. 

adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.  

4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania 

należy napisać, że składny wniosek dotyczy 

sprostowania danych osobowych.  

5. Należy wskazać dokładnie które informacje uważane 

są za błędne lub nieaktualne albo brakujące.  

Prawo do 

usunięcia 

danych.  

Możliwość wniesienia żądania o skasowanie danych osobowych.  

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy dane 

osobowe:   

1. nie są nam już potrzebne do osiągnięcia założonych celów albo   

2. są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo   

3. w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek ich 

usunięcia albo   

4. wniesiono sprzeciw, który rozpatrzyliśmy pozytywnie.  

1. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1. i 2.  

2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to 

być np. imię i nazwisko.  

3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. 

adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.  

4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania 

należy napisać, które dane mają zostać usunięte. 

Mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie 

dane osobowe, zgromadzone w związku z udzieloną 

zgodą.  

5. Należy uzasadnić swoje stanowisko. Pomoże nam to 

prawidłowo ocenić żądanie.  

Cofnięcia zgody  Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnie wybranym momencie, 

nie niosąc za sobą wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

cofnięciem.  

1. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1. i 2.  

2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to 

być np. imię i nazwisko.  

3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. 

adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.  

4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania 

należy wskazać zakres danych osobowych, które mają 

zostać usunięte. Mogą to być poszczególne informacje 

albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku 

z udzieloną zgodą.  

5. Należy uzasadnić swoje stanowisko. Pomoże nam to 

prawidłowo ocenić żądanie. 

Prawo do 

sprzeciwu.   

Możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych osobowych, wykorzystywanych do realizacji celów, 

wynikających z  naszych uzasadnionych interesów prawnych. 

1. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1. i 2.  



Należą do nich: negocjowanie warunków umownych, weryfikacja 

wiarygodności biznesowej kontrahentów oraz zarządzanie 

roszczeniami.   

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. 

Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych. 

Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z 

uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić 

sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie.    

Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega 

szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. W 

tym celu należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od 

sytuacji innych osób, których dane osobowe wykorzystujemy w tych 

samych celach.   

2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to 

być np. imię i nazwisko.  

3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. 

adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.  

4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania 

należy napisać, których celów przetwarzania danych 

osobowych dotyczy sprzeciw.  

5. Należy uzasadnić swoje stanowisko. Pomoże nam to 

prawidłowo ocenić żądanie oraz zwiększy szanse na 

pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Prosimy opisać na 

czym polega szczególny charakter sytuacji.  

Prawo do 

ograniczenia 

przetwarzania.  

Możliwość wniesienia żądania, abyśmy nie wykorzystywali więcej 

danych osobowych we wskazanym celu.  

Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje wyłącznie 

wówczas, gdy:   

1. kwestionowana jest prawidłowość danych albo   

2. dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz 

Pan/Panie nie zdecydował się na usunięcie danych albo   

3. dane osobowe nie są nam już potrzebne lecz są one potrzebne 

Panu/Pani do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

albo   

4. Należy wnieść sprzeciw – ograniczenie przetwarzania następuje 

do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.  

. Należy złożyć podanie. Dane kontaktowe znajdują 

się w punkcie 1. i 2.  

2. Należy podać swoje dane identyfikacyjne. Może to 

być np. imię i nazwisko.  

3. Należy wskazać dane kontaktowe. Może to być np. 

adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.  

4. Należy określić swoje żądanie. W treści podania 

należy napisać, w jakim zakresie mamy ograniczyć 

korzystanie z danych osobowych. Można oznaczyć 

pojedyncze cele, dla realizacji których 

wykorzystujemy dane osobowe albo wszystkie.  

5. Należy uzasadnić swoje stanowisko. Pomoże nam to 

prawidłowo ocenić żądanie  

Prawo skargi do 

Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych 

Osobowych.  

Możliwość powiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.  

Należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych 

Osobowych.  

9. Czy muszę podać dane: Nie - Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku na powyższych zasadach, jest jedynie aktem dobrej woli i jest 

w pełni dobrowolne.  

10. Konsekwencje odmowy: Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.  

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wszelkie dotyczące Państwa decyzje 

podejmują ludzie – pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw opisanych w Polityce prywatności. Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji polega na prawomocnym rozstrzyganiu spraw przez algorytm sztucznej inteligencji.   

12. Profilowanie: Nie dokonujemy profilowania. Profilowanie to forma automatycznego wykorzystywania danych osobowych do oceny 

wybranych cech człowieka na podstawie zgromadzonych o nim informacji.  

 


