
 

  

 

[RODO] Obowiązek informacyjny dla osób, które udostępniły swój wizerunek w celu jego publikacji – 75lat Cechu Rzemiosła w Oleśnicy 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 
- upowszechnianie informacji o działalności CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ MAŁEJ I 

ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNICY w tym aktywności i osiągnięć członków Cechu  - 

 

ADMINISTRATOR 

DANYCH  

Administratorem danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych Oraz Małej I Średniej 
Przedsiębiorczości w Oleśnicy  z siedzibą ul. Wrocławska 41-43, 56-400 Oleśnica, REGON 
000758694, NIP 9110006652,  dalej Cech. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 
Administratorem pod adresem korespondencyjnym lub 
adres e-mail: biuro@cecholesnica.pl  lub pod nr tel. +48 71 314 24 74 

CELE 

PRZETWARZANIA 

ORAZ PODSTAWA 

PRAWNA 

PRZETWARZANIA 

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów: 

• w celu upowszechnienia informacji o działalności Cechu w tym informacji o 

osiągnięciach zawodowych członków Cechu na podstawie dobrowolnie 

wyrażonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

• archiwizacji dowodowej dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadniony interesem 

Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO); 

• archiwizacja dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

co jest moim prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

OKRES PRZEZ KTÓRY 

DANE BĘDĄ 

PRZETWARZANE 

• dane osobowe pozyskane w celu upowszechniania informacji o Cechu i 

aktywności jego członków przetwarzane będą do czasy wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

• dane osobowe przetwarzane w celach archiwizacji dowodowej i  zabezpieczenia 

prawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przetwarzane będą przez 

czas wskazany w przepisach prawa lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki wskazane w art. 21 

ust. 1 RODO. 

KATEGORIE TWOICH 

DANYCH, KTÓRE 

PRZETWARZAMY 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych: 

• podstawowe dane identyfikacyjne 

• podstawowe dane kontaktowe 

• wizerunek zarejestrowany na fotografiach 

ŹRÓDŁA DANYCH Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana. 

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe mogą być ujawnione  

• podmiotom udzielającym nam wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z 

zawartymi umowami powierzenia takim jak: firmy archiwizujące dokumenty, 

partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów 

informatycznych i serwisów internetowych, obróbki zdjęć); 

• portalom  społecznościowym, w szczególności Facebook – wyłącznie jeśli 

pozyskaliśmy zgodę na zamieszczenie publikacji wizerunku na tych portalach 

TWOJE PRAWA Przysługuje Pani/Panu:  

- prawo dostępu do danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych), 

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

- prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej 

do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były 

przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na 

której oparte było przetwarzanie, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
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W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje 

Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

 

W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem 

korespondencyjnym lub adresem e-mail biuro@cecholesnica.pl  

 

UWAGA 

Jeżeli nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na podstawie dokonanego zgłoszenia, 

zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.  

Aby nie dopuścić do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie 

będziemy realizować żadnych uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie 

telefonicznej.  
PROFILOWANIE Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu rozumianemu jako dowolna forma 

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. 

INFORMACJA O 

DOBROWOLNOŚCI 

PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. 

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będziemy mogli wykorzystać Pani/Pana wizerunku w 

celu upowszechniania informacji o działalności CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH ORAZ MAŁEJ 

I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLEŚNICY w tym aktywności i osiągnięć członków 

Cechu . 

 

mailto:biuro@cecholesnica.pl

