
Klauzula informacyjna dla osób, które pobrały wejściówki na wydarzenie 
Noc bibliotek organizowane przez GBP w Przeciszowie.

W związku z pobraniem od nas wejściówek na Noc bibliotek i podaniem przez Państwa nr telefonu oraz imienia i
nazwiska chcemy poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, iż:
1. Administratorem danych osobowych tj. Państwa numerów telefonu oraz imienia i nazwiska, które zostaną podane
do kontaktu w razie odwołania koncertu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641
Przeciszów. Kontakt do administratora: tel. +48 (33) 841 32 70 lub e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail iod@gbprzeciszow.  pl    
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie tj. podanie nr
telefonu oraz imienia i nazwiska przez telefon bądź osobiście.
4.  Dane  osobowe tj.  nr  telefonu oraz  imię  i  nazwisko,  które  zostaną  podane  przy  odbiorze  wejściówek  zostaną
usunięte do 3 dni licząc od terminu koncertu [czyli od 9 października 2021r].
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom.
6.  Mają  Państwo prawo do żądania  od  Administratora  dostępu do swoich  danych osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. 
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy skontaktować się Administratorem lub IOD na dane kontaktowe
podane w klauzuli pkt 1 i 2.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak
również nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

………………..…………………………………..
Pieczęć i podpis Kierownika GBP w Przeciszowie

1. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym 
mowa w art. 81 ust. 2 pkt. 2Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Zezwolenia na rozpowszechnienie 
wizerunku nie wymaga, gdy osoba na nim widniejąca stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, 
impreza publiczna, krajobraz. W związku z tym:

• Osoby wchodzące na teren przebiegającej Imprezy dobrowolnie poprzez wyraźne działanie decydują się na 
uczestnictwo w niej i wyrażają zezwolenie na wykorzystanie nieodpłatne swojego wizerunku przez organizatora do 
promocji wydarzenia i działań prowadzonych przez niego. 

• Zdjęcia i/lub filmy wykonywane podczas imprezy publicznej są w sposób spontaniczny bez możliwości wybiórczego 
dokumentowania, skupiając się jedynie na ciekawych ujęciach niezależnie od osoby. 

• Zdjęcia i/lub filmy podczas Imprezy będą wykonywane z zachowaniem praw i wolności osób będących uczestnikami 
niniejszej Imprezy i w sposób nastawiony na oddanie charakteru imprezy. 
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