
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją  
Festiwalu Niezwykłości - aktywność twórcza osób z niepełnosprawnością 

 
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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych  jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”  

z siedzibą w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel: (77)  418 76 13 ( dalej: Administrator),  
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod_nadzieja@kancelaria-odo.pl  lub 

listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem "IOD". Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych.  

3. W związku z organizacją „Festiwalu Niezwykłości - aktywność twórcza osób z niepełnosprawnością”  (dalej: Festiwal)  
Administrator przetwarzał będzie dane  w następującym celu i zakresie: 
a) dane uczestników Festiwalu oraz ich opiekunów prawnych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia udziału za pomocą karty 

zgłoszenia. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą.  
b) dane osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym personelu projektu wykonującego czynności w ramach 

zawartych umów,  w tym  wolontariatu. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: 
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze, w związku z Ustawą  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma 
zastosowanie, 
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie podania 
danych wykraczających poza zakres wyżej wymieniony. 

c) dane w zakresie wizerunku osób uczestniczących i zaangażowanych w organizację Festiwalu oraz osób postronnych 
przebywających w miejscu organizacji tego wydarzenia, na potrzeby promocji i informacji o Festiwalu, w tym budowania 
pozytywnego przekazu o tym wydarzeniu, poprzez publikację zdjęć, nagrań video  na portalu społecznościowym 
Facebook – na profilu Administratora i / lub  na stronie internetowej Administratora. Podstawę prawną przetwarzania 
danych stanowi zgoda osób których dane dotyczą tj.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

d) dane osobowe w zakresie i celu wynikającym z bieżących potrzeb organizacyjnych, w przypadku wystąpienia konieczności 
ich pozyskania, z uwagi na  sytuacje wcześniej nieprzewidziane, wymagające identyfikacji osoby fizycznej. Podstawę 
prawną przetwarzania danych stanowi  art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora. 

4. Dane osobowe w zakresie o którym mowa w pkt. 3 a - b mogą zostać przekazane do PFRON z  siedzibą  w  Warszawie  przy  
Al.  Jana  Pawła  II  13,  w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu, oraz do celów sprawozdawczych  
i ewaluacyjnych. 
Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarte 
zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe – w zakresie utrzymania strony internetowej  
i poczty elektronicznej, doradcze, prawnicze,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących 
przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania) Natomiast dane osobowe w zakresie utrwalonego wizerunku mogą zostać  
udostępnione podmiotom zapewniającym obecność Administratora w mediach społecznościowych (Facebook), oraz 
Facebook Ireland Limited; 

5. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym wskazać 
należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania publikowanych danych w zakresie wizerunku, w związku  
z umieszczeniem ich na portalu społecznościowym Facebook, może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (regulamin i zasady korzystania z portalu Facebook    
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation )  

6. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w oparciu o zgodę , osoba której dane dotyczą  posiada  prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej cofnięciem; 

7. Osoba której dane dotyczą  posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, oraz prawo do złożenia sprzeciwu, zaś w przypadku gdy uzna że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

8. W zakresie danych uczestników Festiwalu, oraz osób zaangażowanych w organizację  Festiwalu, w tym Wolontariuszy,  dane 
przechowywane będą przez czas niezbędny do rozliczenia i udokumentowania organizacji Festiwalu Niezwykłości.  
W przypadku danych obejmujących  wizerunki, z uwagi na charakter ich przetwarzania Administrator nie określa   czasu ich  
retencji tj. dane w zakresie wizerunku  przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą.  
W pozostałym zakresie dane przetwarzane będą do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu, lub do momentu 
uzasadniającego ich przetwarzanie w związku z celem, w jakim zostały pozyskane,  

9. Podanie danych  przez uczestników oraz osoby związane z organizacją Festiwalu tj. personel projektu jest dobrowolne,  
ale stanowi warunek niezbędny do wzięcia udziału w Festiwalu Niezwykłości. Natomiast brak odrębnie wyrażonej zgody  
na przetwarzanie wizerunku,  uniemożliwi  publikację zdjęć i filmów odpowiednio z udziałem osoby której dane dotyczą   
w ramach promocji i informacji o Festiwalu. 


