KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
W związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronavirusa SARS –CoV-2

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informuję Pana/Panią, że:
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych na podstawie zawartego porozumienia o są:
YACHT CLUB POLITECHNIKI LUBELSKIEJ oraz Tawerna La Traviata
Współadministratorzy uregulowali zasady współpracy w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych w drodze porozumienia. Yacht Club Politechniki Lubelskiej określa i zapewnia fizyczne, techniczne
i organizacyjne warunki przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony służące zapewnieniu im
właściwego poziomu bezpieczeństwa, odpowiada również za realizację celów archiwalnych.
Ze Współadministratorami można się z nami kontaktować w następujący sposób:
•

listownie: YCPL, ul. Nadbystrzycka 44a/1007, 20-501 Lublin

•

elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail info@ycpl.pl

Współadministratorzy nie powołali Inspektora Ochrony danych, nie mniej jednaj wszelkich informacji na temat
Państwa danych osobowych udziela Pan Rafał Tywoniuk, z którym możecie Państwo się skontaktować pisemnie,
przekazując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres raf.tyw@gmail.com
Państwa dane będą przetwarzane w cel zapewnienia działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się
koronawirusa, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia
epidemiologicznego na wypadek wykrycia , ze osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Podstawa
przetwarzania danych jest:
a. art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jako ochrona przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej;
b. art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w postaci
ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Dane osobowe przechowywane będą przez Współadministratorów przez okres 14 dni od ich zebrania w sposób
zapewniający im bezpieczeństwo przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak: Główny
Inspektor Sanitarny oraz służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
jak również współpracującym z Administratorem podmiotom i osobom wykonującym czynności związane z
realizacją koncertu w ramach koncertu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w „KONCERCIE
SZANOTOWYM” nad Zalewem Zemborzyckim.
Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikom
przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.
Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym
ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
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