
KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA WYSTAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM 23 GRUDNIA 2019 R.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO",

Administrator Danych informuje, że:

INFORMACJA O
ADMINISTRATORZE

DANYCH

Administratorem  Danych  Pani  /  Pana  danych  osobowych  jest  Łużyckie
Centrum  Rozwoju z  siedzibą  przy  ul.  Rynek  Sukiennice  38,  59-800  Lubań,
której przedstawicielem jest Dyrektor.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan
Ryszard Skowron, z którym można się skontaktować się za pomocą adresu  
e-mail ido@miastoluban.pl.

CEL PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych jest:
• promocja wydarzenia pn.  Jarmark Bożonarodzeniowy 2019. Publiko-

wane dane dotyczą wyłącznie wizerunku wystawcy i mogą zostać za-
mieszczone na stronie  miasta  Lubań  oraz  facebookowym  fanpage’u:
Lubię Lubań. W szczególności będzie to dotyczyć publikacji zdjęć z wy-
darzenia Jarmark Bożonarodzeniowy, w którym będzie Pani / Pan brał/
a udział.

• danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz opłaty za uczestnictwo w
Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

INFORMACJE O
ODBIORCACH DANYCH

OSOBOWYCH LUB O
KATEGORIACH

ODBIORCÓW

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kate-
goriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani / Pana danych osobo-
wych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych, w
tym państw trzecich, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowied-
nich przepisów prawa.

OKRES, PRZEZ KTÓRY

DANE OSOBOWE BĘDĄ
PRZECHOWYWANE

Pani / Pana dane osobowe po upływie dwóch lat od zakończeniu wydarzenia
zostaną przekazane do archiwum zakładowego i opatrzone kategorią archiwal-
ną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym z jednost-
ce.

INFORMACJE O
PRZYSŁUGUJĄCYCH

PRAWACH

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia da-
nych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

INFORMACJA O
PRAWIE WNIESIENIA

SKARGI

Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
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INFORMACJA O
WYMOGU PRAWNYM

Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na pod-
stawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką prze-
twarzania danych jest zawarta między stronami umowa. Administrator danych
informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo unie-
możliwić wykonanie postanowień umowy, co może skutkować odmową uczest-
nictwa w Jarmarku. 
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