KLAUZULA INFORMACYJNA - ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU DZIECKA

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, z siedzibą: ul.
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn lub drogą e-mailową
pod adresem: sekretariat@ekokwidzyn.pl
2. Dane osobowe w postaci wizerunku będziemy przetwarzać w celu promocji naszych
działań statutowych na podstawie udzielonej przez ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celach
dokumentacyjnych wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Stowarzyszenie, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 st. 1 lit. f
RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu
tj. przez okres funkcjonowania naszego fanpage’a na Facebook’u lub do momentu
wycofania przez ciebie zgody. Po tym momencie będą przechowywane przez okres
przedawnienia roszczeń.
6. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
zakresie, w jakiej jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaprzestaniemy
rozpowszechniania wizerunku Twojego dziecka.
7. Przysługuje ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych. Masz prawo
do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec
przetwarzania danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów
Stowarzyszenia (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Przysługuje ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z
przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie m.in. od
celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych
praw skontaktuj się ze Stowarzyszeniem.

