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Klauzula informacyjna – Uczestnik Wydarzenia 

 

➢ Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja ZOBACZ MNIE z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 14/11, 50-069 Wrocław adres e-mail: fundacja@zobaczmnie.org , wpisana przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795364, numer NIP: 897-18-68-716, REGON: 
383909908. 

➢ Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba fizyczna, biorąca w nim udział. 

➢ Administrator informuje, że przebieg Wydarzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. 

➢ Administrator informuje, że co do zasady na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) Ustawy z 4.02.1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku Uczestników Wydarzenia jako 
osób stanowiących szczegół całości nie wymaga zezwolenia. W szczególnych wypadkach, dla 
rozpowszechniania wizerunku osób indywidualnych, decydując się na uczestnictwo w Wydarzeniu 
Uczestnik wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie i innego rodzaju wykorzystanie jego 
wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w 
szczególności poprzez publikację w całości lub częściach na stronie WWW Fundacji i podmiotów z nią 
współpracujących w ramach realizacji działalności statutowej, w mediach społecznościowych (m. in. 
Facebook, LinkedIn, Youtube), i innych materiałach o charakterze informacyjnym (w różnej formie, np. 
papierowych, elektronicznych, filmowych, radiowych, etc) 

➢ Na podstawie 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”) informuję, że: 

1. Administrator danych osobowych Uczestników Wydarzenia 

Administratorem danych osobowych Uczestnika Wydarzenia jest Fundacja ZOBACZ MNIE z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11, 50-069 Wrocław adres e-mail: 
fundacja@zobaczmnie.org , wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000795364, numer NIP: 897-18-68-716, REGON: 383909908. 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Uczestników Wydarzenia 

Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przetwarzane w celach: 

− Informowania i promocji działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
– na podstawie zgody, o której mowa powyżej, 

− zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przebiegu Wydarzenia i ochrony zdrowia 
Uczestników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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3. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników Wydarzenia mogą zostać przekazane: 

− podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa 
(np. policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli, 
Główny Inspektorat Sanitarny – w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych), 

− dostawcom usług IT oraz innych usług o charakterze technicznym i organizacyjnym, 
niezbędnych dla prowadzonej przez Administratora działalności oraz działalności o 
charakterze informacyjnym i promocyjnym w zakresie prowadzonej przez Administratora 
działalności statutowej, 

−  podmiotom współpracującym z Administratorem – w zakresie koniecznym do realizacji 
przez Administratora obowiązków w zakresie prowadzonej przez Administratora 
działalności statutowej.  

Dane osobowe Uczestników Wydarzenia mogą być przekazane do odbiorców z krajów trzecich 
(poza EOG), przy czym w zależności od kraju do którego przekazywane będą dane, i o ile 
Administrator zapewni, by (1)  w stosunku do takiego kraju obowiązywała ważna decyzja Komisji 
Europejskiej stwierdzająca, że państwo to zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych 
osobowych (art. 45 RODO) lub (2) zapewni zastosowanie standardowych klauzul umownych 

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (art. 47 RODO). 

4. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Wydarzenia 

Dane osobowe Uczestników Wydarzenia będą przechowywane przez okres 3 lat lub do momentu 
odwołania zgody. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo do: 

− dostępu do danych osobowych,  

− sprostowania danych osobowych,  

− żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,  

− prawo przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z 
wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 

− w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do 

wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie  
informacji o cofnięciu na adres e-mail [ fundacja@zobaczmnie.org ] lub przez 
złożenie oświadczenia drogą pocztową na adres Fundacji lub w siedzibie Fundacji. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 
osobowych dokonanego wycofaniem zgody. 
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6. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w 
Wydarzeniu. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dane osobowe Uczestników Wydarzenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 


