
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

AKREDYTACJE 53. MFFZG 2022 

 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE. L 119/1), dalej: „RODO” informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta 

Zakopane, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 

34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

office@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub 

pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania akredytacji prasowej na 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. W związku z powyższym 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, tj. 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem, 

m.in. firma informatyczna ESC SA. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

wskazanego w pkt. 3 lub wycofania zgody. Okres przechowywania danych osobowych może 

zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych 

będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan 

odwołać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:  

biuro.prasowe@zakopane.eu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu 

wskazanego w pkt 3. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uzyskania akredytacji prasowej. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 
 

 


