Uprzejmie informujemy, że
przez Regionalne Centrum
będą wykonywane, a następnie
filmy, co wiąże się z
osób uczestniczących w tychże

podczas wydarzeń organizowanych
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
publikowane zdjęcia, fotorelacje i
rozpowszechnianiem wizerunku
wydarzeniach.

Biorąc udział w wydarzeniu wyrażają Państwo nieodpłatnie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na
wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu, poprzez
jego publikację w całości lub części na stronach internetowych, profilach społecznościowych oraz
publikacjach, prezentacjach i innego rodzaju materiałach informacyjnych, publikowanych w celu
realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Wyrażenie przez Państwa zgody jest dobrowolne i
może być wycofane w dowolnym momencie.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych w postaci wizerunku
zapisanego na zdjęciach i obrazie video, prosimy o niepozowanie do zdjęć oraz zajmowanie miejsc
w ostatnich rzędach, a jeśli nie ma takiej możliwości o poinformowanie o tym fakcie osoby
wykonującej zdjęcia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy za pomocą - poczty mail:
iod@rckik.walbrzych.pl lub pod nr tel. 74 664 63 34. Jest on osobą upoważnioną do kontaktu w
razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w
celu realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą odbiorcy materiałów informacyjnopromocyjnych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności związanych
z publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w tym media, firmy doradcze, prawnicze,
informatyczne, i z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak
odwołanie zgody nie wpłynie na publikacje wizerunku w już wydanych materiałach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku publikowanego na portalach społecznościowych
mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co
do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony
danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan
uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

