
Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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) z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1,  zwane dalej RODO) informuję, że:  

1) W czasie trwania niniejszego wydarzenia tj. II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Piask będą 

wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy Piaski zdjęcia i/lub filmy dokumentujące jego przebieg, 

na których może zostać uchwycony Pani/Pana wizerunek lub inne Pani/Pana dane osobowe. Celem 

sporządzania zdjęć jest promocja i propagowanie wydarzeń, w których uczestniczy Gmina Piaski. Zdjęcia 

mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Gminy Piaski, na profilach Gminy Piaski w mediach 

społecznościowych (np. Facebook), w czasopiśmie „Gazeta Piasecka” lub w innych kanałach komunikacji 

społecznej prowadzonych przez Gminę Piaski.   

2) Przyjęte zostanie, że biorąc udział w wydarzeniu tj. II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Piask wyraża 

Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pani/Pana wizerunku lub innych danych 

osobowych na zdjęciach i/lub filmach wykonanych podczas wydarzenia w celu upublicznienia i promocji 

tego wydarzenia. 

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach czynności wykonywanych w 

Urzędzie Miejskim w Piaskach jest Gmina Piaski reprezentowana przez Burmistrza Piask, ul. Lubelska 77, 

21 – 050 Piaski, tel.: 81 58 21 020, e-mail: um@piaski.pl 

4) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: r.pr.msokolowski@gmail.com 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych do 

przetwarzania danych osobowych oraz mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów 

do uzyskiwania danych osobowych lub podmioty, które na podstawie odrębnej umowy powierzenia 

przetwarzają dane osobowe administrowane przez Administratora.  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do zapewnienia promocji wydarzenia.  

8) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także – gdy 

występują sytuacje określone w RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych 

osobowych, przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9) W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 

RODO – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

10) Pani/Pana uczestnictwo w wydarzeniu i podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak biorąc udział w wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

z pkt. 2).  

11) Na podstawie Pani/Pana danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, 

lecz nie będzie dochodziło do profilowania.  

12) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  

 

Pani/Pana udział w wydarzeniu tj. II Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Piask oznacza również wyrażenie zgody 

na rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).  


