
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ  

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W LUBACZOWIE 
 

1. Organizatorem Wydarzenia jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Lubaczowie „Wesoła Trójeczka” (dalej jako „MP3”). 

2. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba fizyczna która bierze udział w Wydarzeniu (dalej jako „Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany  

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez 

MP3 jego wizerunku utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez 

jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook) i stronie internetowej 

MP3 oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji jego celów statutowych i promocji Przedszkola 

m.in. prasa, radio i TV i Urząd Miejski w Lubaczowie. 

5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 119z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:  
1) Administrator danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Lubaczowie, z siedzibą  
ul. Juliusza Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów. 
2) Inspektor Ochrony Danych 
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 
inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów, 
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl 

3) Cele przetwarzania danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przygotowania i organizacji Wydarzenia, 
a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach i promocji Przedszkola; 
4) Podstawa prawna przetwarzania 

• przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: 
-  art. 6, ust. 1, lit. c - Spełnienie obowiązku wynikającego ze statutu MP3; 

• Zgoda uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych na podstawie odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej:  
- art. 6, ust. 1, lit. a RODO - w przypadku publikacji zdjęć uczestników na stronie www i profilach portali społecznościowych 
MP3. 

5) Okres przechowywania  
Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody/wniesienia skutecznego sprzeciwu.  

6) Odbiorcy Państwa danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być: uprawnione podmioty obsługi informatycznej dostarczający  
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich 
informacji na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również osoby odwiedzające siedzibę oraz stronę internetową 
Administratora czy oficjalny profil przedszkola na portalu Facebook, a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi 
administrator współpracuje z związku z promocją przedszkola, media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio, TV i Urząd Miejski 
w Lubaczowie. W sytuacji gdy dane osobowe w postaci wizerunku będą publikowane na oficjalnym profilu przedszkola na portalu 
Facebook odbiorcą danych będzie Facebook Inc. Dane osobowe te będą przekazywane do państwa trzeciego - USA w związku z 
ich publikacją na portalu Facebook. Facebook Inc jest podmiotem z państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych który korzysta z 
odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. 
7) Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.  
Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

mailto:iod@um.lubaczow.pl

