
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

Uczestnicy Święta Owocobrania 2019 

 

Szanowni Państwo 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obchody Święta 
OWOCOBRANIA 2019 w Łukowicy będą fotografowane, nagrywane oraz transmitowane w sieci 
Internet.  

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łukowica, z siedzibą w Urzędzie Gminy  
w Łukowicy, 34-606 Łukowica 334, tel. 18 330 15 21 

2. Z inspektorem ochronnych danych w Urzędzie Gminy w Łukowicy można skontaktować się pod 
numerem telefonu 18 330 15 27 lub pisząc na adres e-mail: iodo@lukowica.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą w celach promocji gminy, prezentacji 
lokalnego dorobku kulturowego, a podstawą przetwarzania jest art. 7 ust. 1. pkt 18 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.  

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach; 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  
na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na możliwą transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrań  
i zdjęć w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym 
profilowania. 

9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO. 

 

 

Wójt Gminy Łukowica 

Administrator Danych Osobowych 

 

 
  
 


