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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO ŚWIĘTA 
KARPIA OPOLSKIEGO, 5-6 PAŹDZIERNIKA 2019 r., Zamek w Niemodlinie 

 
1. Informuje się, że przebieg Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego i Imprez organizowanych w jego ramach, 

w tym również wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. 

2. Decydując się na udział w Imprezach, Uczestnik wyraża dobrowolnie i nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w 
tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych i promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatorów 
swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie trwania Imprez poprzez jego publikację w całości lub we 
fragmentach na profilach społecznościowych, stronach internetowych i publikacjach prasowych, a także 
wykonanych na zlecenie Organizatora i/lub Współorganizatorów publikacjach, prezentacjach, materiałach 
filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) 
rozpowszechnianych w związku z organizacją Imprez lub działalnością informacyjno – promocyjną 
Organizatora i/lub Współorganizatorów. 

3. Uczestnicy warsztatów kulinarnych oraz pokazów kulinarnych zobowiązani są podać dane osobowe (imię i 
nazwisko oraz telefon), celem organizacji wydarzeń.  
 

4. 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”, informujemy, że:  
 
(1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Zarząd Województwa Opolskiego (administrator 1) 
z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” 
(administrator 2) z siedzibą w Biestrzynniku ;  
(2) Administrator 1 powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - kontakt do IOD: iod@opolskie.pl; 
Administrator 2 powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kontakt do IOD: iod@lgropolszczyzna.pl ;   
(3) dane osobowe (wizerunek) Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w  celu 
realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej 
zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
odrębnej zgody, o której mowa w pkt IV.2 niniejszego Regulaminu ; 
(4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratorów, 
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administratorzy powierzyli 
przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 
przekazywanych danych ;  
(5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres realizacji zadań, o których mowa powyżej, 
nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r. ; 
(6) Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od 
Administratorów ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust 2 RODO ; 
(7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych ;  
(8) Uczestnikom nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d 
lub lit. e RODO), przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), na podstawie art. 21 RODO prawo 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ; 
(9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt IV.2 niniejszego Regulaminu, 
jest dobrowolne i nierozerwalnie wiąże się z udziałem Uczestnika w Imprezach organizowanych w ramach 
Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego. 
 (10) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), 
a ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
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