
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych  

w postaci wizerunku oparta na wyrażonej zgodzie1  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. 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 z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO) uprzejmie 

informujemy, iż 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Twórczych Kobiet wpisana do 

Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem                                  

KRS 0000306144, kontakt poprzez Biuro FUNDACJI ul. Bobrowiecka 9, lok. G-8,                      

00-728 Warszawa, Telefonicznie: 725-25-62-11, lub poprzez email: 

cnol@kobiety.med.pl 

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

 

I. Cel i podstawy przetwarzania danych w postaci wizerunku 

 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w oparciu o art.6  ust1 

lit a oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa  

2. Celem przetwarzania utrwalonego wizerunku jest realizacja wydarzeń edukacyjnych,  

zwłaszcza realizowanych w formie on-line, a także utrwalenie wydarzenia 

edukacyjnego w postaci fotografii, filmów, nagrania głosu udostępnianego uczestnikom 

wydarzeń edukacyjnych na stronie internetowej Fundacji, w kanale Youtube Fundacji 

oraz FB Fundacji i wykorzystanie w celach  promocji działalności Fundacji. 

3. Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Utrwalony 

wizerunek może być przetwarzany i emitowany w ogólnodostępnych formach 

publikacji.   

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia 

obowiązków wynikających z przepisów prawa i zadań statutowych Fundacji, jak 

również w celach statystycznych i archiwalnych 

5. Dane nie są przekazywane celowo przez Administratora poza obszar EOG chyba, że 

wymaga tego prawo albo w celach realizacji usługi emisji w mediach 

społecznościowych. 

6. Państwa dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 

profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej. 

 

 

 

 

 
1 Art. 6 ust 1 lit a RODO  
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II. Odbiorcy danych osobowych  

 

1. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami 

prawa oraz podmiotom uprawnionym do obsługi technicznej Fundacji 

z którymi zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych użytkowanych systemów 

informatycznych.  Ponadto należy zaznaczyć, że odbiorcami Państwa danych 

osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty 

przetwarzające dane osobowe w jego imieniu: pracownicy i współpracownicy którzy 

muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, 

podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: 

dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą 

działalność tj. do prowadzenia rozliczeń, księgowości oraz udostępniającym platformę 

do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, strony 

internetowej Fundacji oraz dostarczających serwisy społecznościowe podmiotom 

audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia 

rozliczeń czy prawnikom w przypadku zaspokojenia roszczeń albo też dostarczycielom 

usług pocztowych i kurierskich.   

2. Dane osobowe co do zasady nie będą celowo przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych 

podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz 

infrastruktury IT, marketingowych i promocyjnych służących do publikacji nagrań bądź 

wizerunków  podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie 

danych poza obszar EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu o obowiązujące 

przepisy, które są na różnym poziomie w różnych krajach ale z uwzględnieniem 

analogicznego poziomu ochrony w stosunku do przepisów UE stosowanego przez 

odbiorców danych (np. certyfikat privacy shield- tarcza prywatności).  

 

III. Okres przechowywania danych 

1. Dane osobowe są przechowywane w Fundacji w okresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, a w tym przypadku będziemy przechowywać 

Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, przez okres niezbędny do 

realizacji celów z uwzględnieniem, że ich emisja w ogólnodostępnych formach 

publikacji nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie  oraz przez okres wymagany do 

celów statystycznych, roszczeniowych i archiwalnych  lub do czasu realizacji zadań 

ciążących na Administratorze.   

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych czy cofnięcia zgody. Żądanie można złożyć osobiście, 

korespondencyjnie lub na adres mailowy Fundacji , które zostanie rozpatrzone.  

2. Na działania Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 


