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KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘD/FILMÓW WYKONYWANYCH 
PODCZAS WYDARZEO ORGANIZOWANYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

W KRYNKACH 
 

Informujemy, że podczas wydarzeo organizowanych lub 
współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach będą 
wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na 
których może zostad uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne 
dane osobowe. 

Biorąc udział w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach, uczestnicy oraz obserwatorzy 
wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach 
lub filmach wykonanych podczas wydarzeo, a także ewentualnie innych danych 
osobowych. 

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starao, aby zadbad  
o bezpieczeostwo Paostwa danych. 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach 
reprezentowany przez Dyrektora, ul. Grodzieoska 7, 16-120 Krynki. 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 
 
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktowad za 
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl 
 
CEL: 
 
Wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania, archiwizowania  
i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach. Dane te w postaci wizerunku będą 
upublicznione na stronie internetowej oraz na profilu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Krynkach w mediach społecznościowych, stronie internetowej Gminy 
Krynki, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub 
w oparciu o umowę powierzenia. 
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 
 
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych  
w postaci wizerunku jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanym 
wydarzeniu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie przetwarzania wizerunku. Dane te nie będą profilowane ani 
transferowane do paostw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, 
które Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach jako administrator posiada  
w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy 
pamiętad, że przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez 
osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania 
swoich danych należy dokładnie wskazad, których zdjęd, filmów czy treści 
zmiany te mają dotyczyd. 
 

 

                 DYREKTOR 
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