Załącznik do regulaminu imprezy plenerowej pod nazwą:
„MAJÓWKA W CHRZĘSNEM 2019”
Ochrona danych osobowych
§1
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Wołomiński.
2. Informacji dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Starostwa
Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących uprawnień udziela Inspektor Ochrony Danych
Osobowych dostępny pod adresem email: iod@powiat-wolominski.pl.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Organizator nie przetwarza tj. w szczególności nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub
instytucjom.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
5. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji zadań statutowych
powiatu, w tym m.in. w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie
utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.
6. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnomarketingowych, itp.
8. Udział w Imprezie oznacza dobrowolne oraz bezpłatne wyrażenie przez Uczestnika zgody na utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych:
w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora oraz na portalach społecznościach w ramach
profilu Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych
w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach
osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie
ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innych celach
jest zabronione.
9. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych.
10. Każdy kto uczestniczy w organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wołominie lub Starostę
Wołomińskiego i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub wykorzystanie wizerunku
w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora, jest obowiązany zgłosić to na piśmie
Organizatorowi. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
Odpowiedzialność
§2
1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich,
w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych
w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych opracowana na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze zamieszczona jest na stronie www.powiat-wolominski.pl.
§3
W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Załączniku, ani w Regulaminie szczegółowym
imprezy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

