
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tratwa na Rzecz Ewangelizacji 

Młodzieży z siedzibą 62-800 Kalisz ul. Widok 80-82, zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji TRATWA FESTIWAL PLESZEW 2022  

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami danych 

osobowych mogą być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych  

w ramach wykonywania swoich oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa  

4. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Urząd Ochrony Danych Osobowych), 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. W sprawie swoich danych osobowych może kontaktować się ze Stowarzyszeniem 

„Tratwa” na Rzecz Ewangelizacji Młodzieży poprzez pocztę elektroniczną na adres: 

jestemnatratwie@gmail.com.  

2. Dane osobowe zebrane przez Administratora będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych. 

3. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

4. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach „Tratwa” Festiwal, wyraża zgodę 

na  nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych 

„Tratwa”  Festiwal na witrynach www, portalach społecznościowych, w prasie, etc. 

Administrator prawnie dba o pozytywne  wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób 

związanych z „Tratwa” Festiwal w ramach  jego działalności 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie 

wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu 
6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wydarzenia 

Tratwa Festiwal 2022 

8. Każdej osobie, która uzna, że Administrator przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych 

osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


