KLAUZULA INFORMACYJNA
Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 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 realizujemy obowiązek informacyjny

________________________________________________________________________________________________
1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i Inspektorze Ochrony Danych
Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Fundacja WOŚP) z siedzibą
przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie; tel.: 22 397 78 40.
W sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem: Fundacja WOŚP z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie e-mail: ochronadanych@wosp.org.pl
________________________________________________________________________________________________
2. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
1)

Cel przetwarzania:
Twoje dane będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości podczas 27. Pol'and'Rock Festival (dalej „Festiwal”)
oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemicznego uczestników Festiwalu.
Administrator Danych Osobowych informuje, że Festiwal będzie nagrywany. Podczas jego trwania będą również
wykonywane fotografie. Nagrania i fotografie mogą być wykorzystywane do celów informacyjnych i promocyjnych
(w szczególności mogą one być publikowane w mediach społecznościowych, prasie, telewizji i na stronach
internetowych). Uczestnicy Festiwalu przebywając na jego terenie akceptują powyższe i przyjmują, że ich wizerunek
i głos może być wykorzystany w celach wskazanych powyżej. Ponadto, na terenie Festiwalu może być prowadzony
monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników.

2)

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:
art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy – zapewnienie uczestnictwa w Festiwalu), lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, lit. d (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby) i lit. f
(uzasadniony interes Administratora) RODO.

3)

Zakres danych:
a)

PESEL – w celu zapewnienia wstępu i bezpieczeństwa na teren Festiwalu,

b)

ICE – numer kontaktowy, w przypadku wypadku i konieczności skontaktowania się ze wskazanymi przez
Ciebie osobami;

4)

c)

Imię i nazwisko - w celu zapewnienia wstępu i bezpieczeństwa na teren Festiwalu,

d)

Wizerunku i nagrania głosu – patrz pkt 2.1 powyżej.

Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania:
Fundacja WOŚP może zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcami usług
rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych zapewniających sprawne zarządzanie i bezpieczeństwo
(w

szczególności

dostawcom

usług

teleinformatycznych,

dostawcom

sprzętu,

firmom

zapewniającym

bezpieczeństwo, firmom kurierskim i pocztowym), w szczególności ze Złoty Melon Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie (podmiot ten jest producentem wykonawczym Festiwalu).
5)

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją:
uprawnione organy publicznoprawne, w tym służby epidemiologiczne oraz organy ścigania i kontroli (np. Policja).

6)

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego
stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi
RODO: nie – z poniższym zastrzeżeniem.

Administrator Danych Osobowych korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa
danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz
zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez
usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
a)

oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;

b)

umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/plpl/servicesagreement/.

W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane i przechowywane
w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu
administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej.
Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą
ogółu dostawców informatycznych.
Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska
informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie
z

prawem

których

szczegóły

można

znaleźć

pod

adresem

https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-

center/privacy?docid=27.
7)

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego
okresu:
•

nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane do realizacji celu przetwarzania i wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń; przewidywany okres to – 3 miesięcy od zakończenia festiwalu.

•

pozostałe dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń;

8)

Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej,
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się): nie dotyczy.

3. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
1)

Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną
Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
- w formie pisemnej na adres Administratora, elektronicznej na adres inspektora danych osobowych lub ustnie (o ile
innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).

2) Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych
osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

