INFORMACJA
dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Zdjęcia w których osoby fotografowane stanowią jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej
Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez WarmińskoMazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe,
które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych,
materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych. Wiąże się
z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach w celu informowania
o działaniach podejmowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wejście na spotkanie lub
uroczystość jest dobrowolne, a wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu może pojawić się w
fotorelacji lub zapisie filmowym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej
RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10575 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować w sprawie Państwa danych osobowych na adres email: iod@uw.olsztyn.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9,10-575 Olsztyn, z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.
3. Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu
informowania o działaniach podejmowanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
4. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto
zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

