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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z utrwalaniem wizerunku 

W wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (znanego jako RODO) Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje:  
 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, 

ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice (dalej: CUS).  

 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych osobowych Pawłem Wuwrem pod adresem poczty elektronicznej: 

iodo@cusmyslenice.pl, lub pod nr telefonu: 537 999 166.  

 Dane przetwarzane są w celu dokumentowania działań CUS oraz promowania ich w społeczności lokalnej. 

 Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie 

odbywa się na podstawie Państwa zgody. Jej niewyrażenie nie ma żadnych konsekwencji prócz tej, że nie 

będziemy utrwalać Państwa wizerunku. 

 Dane te przetwarzane będą przez okres: 

o realizacji danego projektu, a po jego zakończeniu przez okres  przewidziany w umowie stanowiącej 

podstawę realizacji projektu finansowanego z zewnętrznego wobec Gminy Myślenice źródła; 

o najwyżej 10 lat od chwili zebrania – jeśli przetwarzanie nie odbywa się w ramach projektu. 

 W każdym przypadku dane zostaną usunięte w razie cofnięcia zgody, do czego mają Państwo prawo w 

każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 

cofnięciem – w szczególności nie oznacza usuwania materiałów opublikowanych w czasie obowiązywania 

zgody w mediach społecznościowych lub innych.  

 Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej, sądy i organy egzekucyjne. 

Odbiorcami będą też osoby fizyczne i prawne korzystające z mediów, w których będzie publikowany 

wizerunek (np. Internet) – grono odbiorców jest więc nieograniczone.  

 W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie 

przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

 Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.  

Szczegółowych informacji, zwłaszcza o podstawach przetwarzania i okresie przechowywania danych, udziela 

inspektor ochrony danych. 

 

Ja, _______________________________ (imię i nazwisko), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w postaci wizerunku w celach określonych w powyższej klauzuli informacyjnej. 

 

__________________________________ 

data i podpis 
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