
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK (Teatr);   

ul. W. Kilara 29; 41–902 Bytom; tel. 32/428 13 00; e–mail: sekretariat@teatrrozbark.pl. 

Inspektor ochrony danych 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@teatrrozbark.pl. Inspektor udziela informacji     

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym 

przetwarzaniem. 

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna i okres retencji danych   

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie w związku z Pani/Pana udziałem w wydarzeniu kulturalnym. 

Jednoznaczny brak sprzeciwu z Pani/Pana strony wiąże się z dobrowolnie wyrażoną zgodą (na podst. 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO1) do nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystania zdjęć, na których 

utrwalony jest Pani/Pana wizerunek. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia wszystkich, 

związanych z wydarzeniem kulturalnym działań promocyjno–marketingowych. 

Obiorcy danych 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich. 

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przetwarzanych przez Teatr danych osobowych 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, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) 

przy ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Teatr narusza przepisy 

RODO. 

 

JEŻELI PANI/PAN NIE WYRAŻA ZGODY NA WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU PROSIMY O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU 

ORGANIZATOROWI IMPREZY PRZED ROZPOCZĘCIEM 

WYDARZENIA. 

 

BRAK SPRZECIWU JEST RÓWNOZNACZNY Z ZRZECZENIEM SIĘ 

WSZELKICH PRAW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ   

I ZATWIERDZENIEM KAŻDORAZOWEGO WYKORZYSTANIA 

ZDJĘĆ Z WIZERUNKIEM, TAKŻE W PRZYPADKU 

WYKORZYSTANIA ICH W CELU ŁĄCZENIA Z INNYMI OBRAZAMI 

ZA POŚREDNICTWEM TECHNIK CYFROWYCH. 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych   

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO).  
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