KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest:
Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29,
e-mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl, tel.: 74 647 21 30
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych:
• e-mailem biuro@dbi-consulting.pl lub
• listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.zamg.klodzko.pl w zakładce RODO.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach
podejmowanych lub wspieranych przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku. Dane te w postaci wizerunku będą
upubliczniane na stronie internetowej i portalach społecznościowych „Krytej pływalni w
Kłodzku” na stronach internetowych oraz na profilach ZAMG w Kłodzku w mediach
społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia,
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu
o umowę powierzenia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z 4.02.1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.18.1191 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

