
 

 
 
 

W związku z realizacją  projektu finansowanego z funduszy PFRON pn. „Spotkanie 
integracyjne o charakterze sportowo-tanecznym w Centrum Kluczborska Bajka” w ramach 
Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Organizator -  Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kluczborku (dalej: Administrator),  przetwarzał będzie dane  osobowe 
w zakresie wizerunku osób uczestniczących i zaangażowanych w realizację projektu oraz osób 
postronnych przebywających w miejscu organizacji wydarzenia, na potrzeby promocji  
i informacji o spotkaniu, w tym budowania pozytywnego przekazu o tym wydarzeniu, poprzez 
publikację zdjęć, na portalu społecznościowym Facebook – na profilu Administratora i na 
stronie internetowej Administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda 
osób których dane dotyczą tj.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dokonana poprzez wyraźne  działanie 
potwierdzające tj. dobrowolny udział w projekcie pn. „Spotkanie integracyjne o charakterze 
sportowo-tanecznym w Centrum Kluczborska Bajka” 
 
 
Nadto, 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 Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie,  

ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 76 13, adres e-mail: sds@kluczbork.pl  ( dalej: Administrator)  
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych  możliwy jest poprzez adres poczty elektronicznej: iod@sds.kluczbork.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. Dane osobowe utrwalone w formie wizerunku mogą zostać przekazane do PFRON z  siedzibą  w  Warszawie  przy   
Al.  Jana  Pawła  II  13,  w celu udokumentowania realizacji projektu. 
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. Nadto dane osobowe w zakresie utrwalonego wizerunku mogą zostać  udostępnione 
podmiotom zapewniającym obecność Administratora w mediach społecznościowych (Facebook), oraz dostawcy 
usługi  Facebook Ireland Limited; 

4. 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 )  

5. 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; 

6. Osoba której dane dotyczą  posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania,  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); 

7. W przypadku danych obejmujących  wizerunki utrwalone na wykonanych zdjęciach w trakcie wydarzenia, 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 lub do momentu uzasadniającego 
ich przetwarzanie w związku z celem, w jakim zostały pozyskane.  

8. Podanie danych  jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku,  uniemożliwi  publikację zdjęć 
odpowiednio z udziałem osoby której dane dotyczą  w ramach promocji i informacji o projekcie pod nazwą: 
„Spotkanie integracyjne o charakterze sportowo-tanecznym w Centrum Kluczborska Bajka”. 
 


