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Klauzula informacyjna – wykorzystanie wizerunku  

 

W związku z obowiązywaniem 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), niniejszym informujemy: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTYTUT RAKOWSKIEGO Andrzej Rakowski z siedzibą w 
Sierosławiu, ul. Leśna 1, NIP: 5781021547. 

2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: instytut@ctmrakowski.pl  lub dzwoniąc 
pod numeru telefonu 61 814 79 00.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych  

i informacyjnych związanych z prowadzoną działalnością, na stronie internetowej INSTYTUTU 

RAKOWSKIEGO, na profilach społecznościowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych, publikacjach, 

prezentacjach, w tym w książkach, artykułach, ulotkach, broszurach, w mediach. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolnie udzielona 
przez Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. 
Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym, świadczącym administratorowi usługi, 
w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, poligraficzną, marketingową, usługami prawnymi.  

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, 
albo do momentu cofnięcia zgody (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej) jednakże nie krócej niż 
przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu przetwarzania wizerunku.  

8. Posiadają Państwo: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 

c. prawo do przenoszenia danych  

d. prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

10. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają 
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne.  

12. Państwa dane nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 
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