KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT
ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH
PRZEZ URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Informujemy, że podczas wydarzeń/imprez organizowanych lub wspieranych przez
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie (w tym
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu) bądź odbywającym się z udziałem Prezydenta
Miasta Siemianowice Śląskie, kierownictwa albo pracowników Urzędu mogą być
wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia lub filmy, na których może zostać
uchwycony wizerunek osób obecnych.
Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo
Państwa danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana
Pawła II 10.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice
Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82.
PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Rozporządzeniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – wizerunek jest daną osobową,
dlatego podlega ochronie na zasadach zawartych w RODO.
Podstawą prawną przetwarzania wizerunku utrwalonego i upublicznianego w związku
z udziałem w wydarzeniach/ imprezach organizowanych lub wspieranych przez Prezydenta
Miasta Siemianowice Śląskie – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie (w tym poszczególne
komórki organizacyjne Urzędu) bądź odbywającym się z udziałem Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie, kierownictwa albo pracowników Urzędu jest art. 6 ust.1 lit. e) RODO,
czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
w szczególności w związku z wykonywaniem zadań własnych Gminy Siemianowice Śląskie,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r.o samorządzie gminnym.
Ponadto informujemy, że w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
 osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza.

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach
podejmowanych lub wspieranych przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
Dane w postaci wizerunku mogą być upubliczniane na stronach internetowych oraz na
profilach Urzędu, w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom
i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub
w oparciu o umowę powierzenia.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Osoba, której wizerunek będzie przetwarzany ma prawo do dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

