
/ informacja dotycząca wydarzenia / 

 

UWAGA! RODO! 

 

Podczas wydarzenia „Fiesta Balonowa 2018” będą robione fotografie oraz kręcony będzie materiał filmowy 

w celach promocyjnych i archiwalnych Uczelni. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku 

proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi lub opuszczenie terenu imprezy. Dalsze 

uczestniczenie w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Administrator traktuje jako wyraźne działanie 

potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej.  

Wszystkie osoby uprasza się o zapoznanie z poniższą klauzulą informacyjną. 

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej: 

1. Administratorem Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej jest Politechnika Białostocka, z 

siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania 

się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora 

Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl 

2. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu archiwalnym i promocyjnym na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

3. Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom: mediom współpracującym 

z Uczelnią, podmiotom drukującym materiały informacyjne. 

4. Nie przekazujemy Pani/Pana dane poza teren UE. 

5. Pani/Pana wizerunek przechowywany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody. 

6. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody na 

fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku uprasza się o opuszczenie terenu kampusu 

oraz zgłoszenie fotografowi braku zgody na wykorzystanie wizerunku. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej 

wycofaniem, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) wniesienia sprzeciwu, 

e) przenoszenia danych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający 

się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@pb.edu.pl

