
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA IMPREZ 
W GOSPODARSTWIE OGRODNICZYM TADEUSZ KUSIBAB 

 

       Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem jest: Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab z siedzibą 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z 
Bogdańca 16, e-mail: biuro@gotk.pl strona internetowa http://www.gotk.pl/ NIP 678 173 37 74, Regon 003919778 
– odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, 
elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez firmę. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. 
danych osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: 
biuro@gotk.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16 (z dopiskiem 
„Dane osobowe”) lub tel. +48 533 333 926. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wydawania materiałów promocyjnych Gospodarstwa Ogrodniczego 
Tadeusz Kusibab na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz 
dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Gospodarstwa 
Ogrodniczego Tadeusz Kusibab. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z późn. zm. 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), tzw. RODO. 

ODBIORCY DANYCH 
 

Uczestnicy imprez, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne Gospodarstwo 
Ogrodnicze Tadeusz Kusibab oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub 
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych 
drukowanych w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności 
prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator 
zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a 
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w 
szczególności prawo do wynagrodzenia. 
 
Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, 
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.  

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

 
Dane nie będą przekazywane.  

 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane uczestników w Rejestrze imprez będą przetwarzane bezterminowo.  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych 
osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.  

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz 
materiałów prasowych ogólnodostępnych.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z wyrażenia zgodny na uczestnictwo w imprezie.  
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