Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z obowiązkami wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dn.
27.04.2016 r. (2016/679, Dz.UE.L.119 z dn. 4.05.2016 r., dalej jako RODO) poniżej przedstawiamy
Państwu informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących Państwu
uprawnień.
Administrator danych, Kontakt
Administratorem danych osobowych jest organizator Festiwalu Podróżniczego „Włóczykijki” –
Stowarzyszenie „Włóczykijki” (KRS nr 753481), adres: ul. Czereśniowa 6, 74-320 Barlinek, e-mail:
festiwalwloczykijki@gmail.com
Zakres i podstawa przetwarzania danych
Gromadzimy dane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Wyrażenie zgody nastąpić może na
trzy sposoby:
1) poprzez zgłoszenie swojego (lub swojego dziecka) udziału w warsztatach i zajęciach
organizowanych w ramach festiwalu,
2) zapisanie się do usługi newslettera,
3) w sposób dorozumiany poprzez udział w otwartych wydarzeniach festiwalu, na które nie jest
przewidziana rejestracja.
Gromadzenie danych następuje z zachowaniem zasady minimalizacji – oznacza to, że nie
gromadzimy, nie przetwarzamy i nie przechowujemy danych innych niż niezbędne dla realizacji
jednego z powyżej wskazanych celów. Przetwarzamy następujące dane:
ad. 1 – imię nazwisko osoby uczestniczącej w wydarzeniu (a w przypadku os. nieletniej także dane
opiekuna prawnego), wiek, telefon i e-mail do kontaktu;
ad. 2 – adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko (w pewnych sytuacjach, z uwagi na możliwą
konstrukcję adresu e-mail może dojść do uzyskania przez administratora informacji o imieniu nazwisku
i miejscu świadczenia pracy).
W przypadkach opisanych w punktach 1 i 3 może dojść także do utrwalenia wizerunku
uczestnika (o czym informują stosowne regulaminy i karty zgłoszeń).
Z uwagi na specyfikę języka polskiego, każdorazowo w sytuacji podania imienia dochodzi do
domyślnego przetwarzania danych o płci osoby (która to dana może być klasyfikowana jako dana
szczególna).
W przypadku dokonywania zgłoszenia lub zapisywania się do usługi newslettera dochodzić
może do elektronicznego zapisu danych o połączeniu, w tym takich jak nr IP i czas połączenia.
[Podstawy prawne] Przetwarzanie danych następuje wyłącznie na potrzeby realizacji usług
wskazanych w pkt 1 i 2 (realizacja świadczenia - art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO), zaś wizerunek uczestnika
może być wykorzystany przez organizatora dla celów informacyjnych i promocyjnych festiwalu (cele
własne administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych, w szczególności zaś nie są
udostępniane podmiotom trzecim w takich celach. Administrator nie dokonuje profilowania danych,
w szczególności za pomocą zautomatyzowanych środków lub narzędzi.

Okres przechowywania
W przypadku usługi newslettera – dane kontaktowe przechowywane będą do czasu wycofania
zgody przez osobę zainteresowaną, lub do chwili zakończenia świadczenia usługi przez Administratora.
Dla danych kontaktowych uczestników przewidywany okres przechowywania wynosi 3 lata,
chyba że w trakcie Festiwalu doszłoby do zdarzeń mogących rodzić odpowiedzialność organizatora lub
innych podmiotów wobec osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji po wykonaniu świadczenia
dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla zabezpieczenia praw stron umowy wynikających
z istniejących obowiązków publicznoprawnych i cywilnoprawnych, do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ważność i legalność
przetwarzania danych przez Administratora dokonanego w czasie poprzedzającym wycofanie zgody
(wniesienie sprzeciwu).
PRAWA osoby, której dane są przetwarzane
Mają Państwo prawo:
1) żądać informacji o zakresie i treści przetwarzanych przez Administratora danych;
2) żądać sprostowania lub uzupełnienia (aktualizacji) swoich danych osobowych;
3) wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych i żądać ich usunięcia ze
zbiorów Administratora [wykonanie obowiązku usunięcia danych może być czasowo
ograniczone z uwagi na uzasadniony interes organizatora związany z koniecznością realizacji
obowiązku rozliczalności przetwarzania danych (wynikającego z RODO) i dla zabezpieczenia
interesów związanych z ochroną przed roszczeniami (patrz pkt. Okres przechowywania)];
4) żądać, aby Administrator przekazał posiadane dane do innego administratora danych (o ile
będzie to technicznie wykonalne)
Powyższe roszczenia (żądania) należy zgłosić do Administratora na piśmie lub za pośrednictwem
poczty e-mail (ze skrzynki pocztowej wskazanej Administratorowi, jako adres kontaktowy).
Mają Państwo także prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez Administratora danych
osobowych do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) – jeżeli uważają Państwo, że
przetwarzanie danych nastąpiło lub jest dokonywane niezgodnie z przepisami, treścią udzielonej zgody
lub wbrew sprzeciwowi.
Ostrzeżenia
Prosimy, aby Państwo poważnie traktowali zagrożenia płynące z korzystania z urządzeń i
komunikacji cyfrowej. Każdy korzystający z dostępu do internetu odpowiada za zabezpieczenie
komunikacji i danych osobowych po swojej stronie (w tym, m.in. stosowanie oprogramowania
antywirusowego i antyszpiegującego, stosowanie bezpiecznych haseł dostępu do
komputera/urządzenia mobilnego i poczty e-mail).
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia procedur bezpieczeństwa, które
nastąpiły po stronie osoby, której dane dotyczą (na jego urządzeniach końcowych) i ewentualną utratę
lub ujawnienie danych tym i tam spowodowane.

