Informacja
dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
projektu wydania albumu okolicznościowego i prezentacji multimedialnej z
okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62
01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl na potrzeby realizacji niniejszego
projektu jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest
Roman MARUSZAK, tel. 818816201, adres e-mail: iodo@konskowola.info.pl,
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dobrowolna zgoda wyrażona
przez osobę, której dane dotyczą).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie wskazanym w
treści złożonego oświadczenia o prawach autorskich oraz adresu mailowego w
celu zgromadzenia fotografii z okresu 1918 – 2018 z terenu powiatu puławskiego i
wydania ich w formie okolicznościowego albumu oraz prezentacji
multimedialnej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Starostwu Powiatowemu w
Puławach, które jest inicjatorem i wykonawcą projektu, oraz innym podmiotom,
które na podstawie stosownych umów współuczestniczą w jego realizacji.
6. Zebrane w związku z projektem Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane
do państw trzecich.
7. Pani/Pana Dane osobowe zebrane w związku z projektem będą przetwarzane
przez czas niezbędny do jego realizacji, a następnie podlegały będą usunięciu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez skutku na zgodność z prawem
przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem zgody.
9. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Końskowola, 25 lipca 2018 r.
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