
KLAUZULA INFORMACYJNA  

„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” 

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Puławach (24-100 Puławy, ul. Lubelska 51, tel. 818886595, 
fax. 818886596, e-mail: sekretariat@straz.pulawy.pl) 

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych: (20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 233, e-mail: 
iod@kwpsp.lublin.pl).  
 

3. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i klauzuli 
informacyjnej. 
 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka w postaci wizerunku przedstawionych na 
fotografiach zrobionych   podczas   „Dni   Otwartych Funduszy Europejskich”   będą   
przetwarzane   w   celu   promocji akcji oraz celach archiwalnych.  
 

5. Podstawą prawną przetwarzania jest: 
1. Art.   81   ust.   2   lit.   b   ustawy   o   prawie   autorskim   i   prawie   pokrewnym,   

możliwa   jest publikacja   bez   zgody   uwidocznionych   na   nich   osób   jeżeli   
sylwetka   osoby   jest   jedynie szczegółem całości uwiecznionej na zdjęciu imprezy.   

2. Motyw 32 RODO – zgoda może polegać na zachowaniu, które w danym kontekście 
jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą zaakceptowała proponowane 
przetwarzanie jej danych osobowych. 

3. Art.   4   ust.   11   RODO   –   zgoda,   której   dane   dotyczą   oznacza   
dobrowolne,   konkretne, świadome  i  jednoznacznie  okazanie  woli,  którym  osoba  
w   formie  wyraźnego  działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych. 
 

6. Odbiorcą   Państwa danych   osobowych   w   postaci   wizerunku   będą   osoby 
przeglądające   stronę  internetową www.straz.pulawy.pl  Odbiorcami   danych   będą 
również dostawcy usług internetowych strony.  
 

7. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane do odwołania zgody. 
 

8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. informacji czy Administrator 
przetwarza dane i w jaki sposób. Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz 
żądania uzupełnienia   niekompletnych   danych.   Usunięcia   lub   ograniczenia   
przetwarzania   danych, jeżeli   zachodzi   jedna   z   przesłanek   wymienionych   w   art.   
17   i   art.   18   RODO.   Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na 
art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że Administrator   wykaże   prawnie   uzasadnione   
podstawy   do   ich   przetwarzania.   Prawo   do przenoszenia   danych   na   warunkach   
art.   20   RODO.   Wniesienia   skargi   do   Prezes   Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Cofnięcia zgody w dowolnym momencie.   

9. Klauzula informacyjna dostępna jest również na stronie internetowej  www.straz.pulawy.pl 
oraz w sekretariacie akcji. 
 

10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

http://www.straz.pulawy.pl/

