Klauzula informacyjna
wykorzystanie wizerunku podczas imprez organizowanych przez MOSiR

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 145, zwany MOSiR,
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod
numerem telefonu 32 215 27 06 lub pod adresem e-mail: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl,
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentacji zdjęciowej i reportaży filmowych z imprez oraz
w celu sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa tj. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych
5. Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi
podmiotami są: czecho.pl, Gazeta Czechowicka, Kronika Beskidzka, beskidzka24, Urząd Miejski, Pixari
Media.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa lub do wycofania zgody.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie
(zgoda na wykorzystanie wizerunku) jest dobrowolne.
9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych
narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
10. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie Imprez dowolną techniką oraz
wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku
wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami.
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi
obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

