
                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA 
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(zwane dalej RODO) informuję, iż: 

 

Administratorem danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. 

K.  Estreichera, 57 – 420 Radków, ul. Rynek 7 e-mail: kusiakiewicz@biblioteka-radkow.eu, tel. 

+48  74 871 21 18; +48 74 813 67 11 

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z  przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: 

✓ e-mailem inspektor@biblioteka-radkow.eu lub 

✓ listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.biblioteka-radkow.eu 

w  zakładce KLAUZULA RODO. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane do celów promocyjnych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Radków im. K. Estreichera, ul. Rynek 7, 57-420 Radków. 

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie 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 - art. 6 ust 1 pkt. a.  

 

Pani/Pana dane będą przekazywane innym odbiorcom. W szczególności, w związku z tym, że dane 

w postaci wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook, Pani/Pana dane 

zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 

1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, Pani/Pana dane będą  przekazane do 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy  z  zakresu  ochrony  danych  

osobowych,  które  w  szczególności  mogą  nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

Pani/Pana dane zostaną przetransferowane przez serwis  Facebook  na  jego  serwery  w  celu  

stworzenia  kopii  zapasowej  oraz  w  celach związanych z działalnością serwisu. Dodatkowo, 

Pani/Pana dane będą przekazywane home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 
 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3lat. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

Zgodę można wycofać kontaktując się z nami pod numerem telefonu: +48 74 871 21 18 lub 

wysyłając e-mail na adres: kusiakiewicz@biblioteka-radkow.eu. Wobec Pani/Pana danych 

osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 


