
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KWEST 

 

1. Organizatorem imprez i kwest jest Fundacja „Połączeni Pasją” z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Bartoka 1//29, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264171, NIP: 7282634267, Regon: 100265400.  

2. Uczestnikiem imprezy lub kwesty jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w imprezie lub 

kweście (dalej jako „Uczestnik”).   

3. Informujemy, iż przebieg imprez oraz kwest może być utrwalany przez Fundację „Połączeni Pasją” 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz/lub dźwięk. Nagrania z rejestracji imprez oraz kwest 

mogą być rozpowszechniane przez Fundację „Połączeni Pasją” poprzez publikację w całości lub  

we fragmentach na stronach internetowych administrowanych przez Fundację „Połączeni Pasją”,  

w szczególności na oficjalnej stronie internetowej Fundacji, profilach społecznościowych  

(m.in. Facebook, YouTube) oraz na stronach podmiotów z nią współdziałających w zakresie 

realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji „Połączeni Pasją”  

lub  wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego 

rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) 

rozpowszechnianych przez Fundację „Połączeni Pasją” w związku z organizacją imprezy czy kwesty 

lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.  

4. Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w związku z utrwalaniem przebiegu imprez oraz 

kwest oraz rozpowszechnianiem nagrań z ich przebiegu, utrwalaniu i rozpowszechnianiu mogą 

podlegać wizerunki Uczestników biorących udział w  imprezach lub kwestach.  

5. 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 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Połączeni Pasją” z siedzibą  

w Łodzi (92-547) przy ul. Bartoka 1/29. 

b) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania  

w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora. Podstawa prawna przetwarzania danych 

w postaci wizerunku: art. 6 ust. 1 lit. f). Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci wizerunku 

może być także art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub 6 ust. 1 lit. e),   

c) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  

na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy / współpracownicy 

Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator 

powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych.  

d) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich 

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

e)  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji i określonych 

danych zgodnie z przepisami, a także przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora danych osobowych (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń).  

f) Uczestnicy posiadają 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. 

g) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

h) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 


