UWAGA!!!
Wchodząc i przebywając na terenie uroczystości dożynkowych
Gminy Rogóźno organizowanych 04 września 2021 r. w Rogóźnie
– świadomie wyrażasz zgodę na utrwalanie Twojego wizerunku
(robienie zdjęć i filmowanie) przez personel Urzędu Gminy Rogóźno

Klauzula informacyjna Dożynki Gmina Rogóźno – 04 września 2021 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b,
86-318 Rogóźno, tel. 56 468-84-94 w godzinach pracy Urzędu Gminy Rogóźno, adres e-mail:
info@rogozno.ug.gov.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. 56 46884-94 w godzinach pracy Urzędu Gminy Rogóźno, adres e-mail: iodo@rogozno.ug.gov.pl
3. Dane Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona świadomie poprzez
obecność podczas uroczystości dożynkowych na terenie obchodzenia uroczystości dożynkowych,
oraz w celu:
- utrwalenia i promowania uroczystości wspólnoty samorządowej.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe będą
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:
- organom nadzoru i kontroli,
- podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne,
- mass mediom - publikatorom prasowym oraz internetowym,
- innym podmiotom, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
- dane osobowe będą również ujawnione personelowi Administratora w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez nich obowiązków,
Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
Administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in.:
- podmioty świadczące usługi informatyczne,
przy czym przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę
praw osób, których dane przetwarzają.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt. 3:
- do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, która powinna być wyrażona w trakcie trwania
uroczystości dożynkowych, poprzez opuszczenie terenu na którym się odbywają, albo po zakończeniu
uroczystości dożynkowych poprzez zgłoszenie tego faktu Admiratorowi,
- przez okres 50 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi ich archiwizowania oraz do 9 miesięcy
po tym okresie, w celu dokonania ich wybrakowania.
6. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Rogóźno Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
2) żądania sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO,
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
przy czym żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie wpływa na tok i przebieg
uroczystości dożynkowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa
ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 jest niezbędne
do realizacji celów Administratora. Jeżeli Pani/Pan odmówi podania danych Administrator nie będzie
mógł zrealizować swoich celów, lub ich realizacja zostanie utrudniona.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

UWAGA!!!
Na terenie uroczystości
dożynkowych Gminy Rogóźno
organizowanych 04 września 2021 r. w Rogóźnie
dokonywane jest
fotografowanie i filmowanie uroczystości
przez personel Urzędu Gminy Rogóźno
informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku
z rejestrowaniem uroczystości dożynkowych dostępne są:

www.rogozno.ug.gov.pl
www.bip.rogozno.ug.gov.pl

