
Ochrona Danych Osobowych  
W związku z realizacją Projektu „Wieś kaszubska w drodze do niepodległości” podczas Zaborskich Dożynek Gminnych 
informuję, że na terenie, na którym odbywać się będą uroczystości dożynkowe będzie utrwalany a następnie 
rozpowszechniany wizerunek uczestników imprezy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach , który reprezentuje 
Dyrektor z siedzibą przy ul. Dworcowej 18, 89-632 Brusy. 
 

2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod 
adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora. 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z statutem CKiBw Brusach.  
- art. 6 ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez 
upublicznieniem fotorelacji/materiałów filmowych na ulotkach, plakatach, w materiałach promocyjnych/publikacjach, 
stronie internetowej i Facebooku Urzędu Miejskiego w celach informacyjnych i promocyjnych. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji programu. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości 
działania promocyjne oraz reklamowe na rzecz administratora, użytkownicy internetu. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

8. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone podczas Zaborskich Dożynek Gminnych przechowywane będą do czasu ustania ich 
przydatności lub do czasu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

9. Posiada Pani/Pan: 
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz kopii danych, 
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub 
zdezaktualizowały się, 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich 
przechowywania, 
- prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W 
szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, 
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione 
podstawy przetwarzania, 
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez 
uzasadnionych podstaw prawnych. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 


