Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników przebywających na terenie imprezy
organizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki pod nazwą: „Kino Letnie”,
zwanej dalej „Wydarzeniem”:
1.
Niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie, Foksal 4, 00-366 Warszawa (dalej
„Administrator” lub NIAiU), NIP: 525-273-34-95, REGON: 368945652.
2.
W ramach rejestracji niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego
uczestnika Wydarzenia, a te dane są podawane przez osobę dokonującą rezerwacji wejściówek/biletu.
Dane te uczestnika imprezy są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego
Inspektoratu Sanitarnego - na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w
Wydarzeniu. Państwa dane będą przetwarzane w celu niezbędnym związanym z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia
RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019, poz. 1781 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARSCoV-2.
3. Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia,
rejestracji uczestników, w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celach
promocyjnych NIAiU (podstawa z art 6 ust 1 lit a i b RODO). Przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek osób
w nim uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Biorąc udział w Wydarzeniu wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie
przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych
(m.in. Facebook) i stronie internetowej Organizatora. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto
zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz w
mediach społecznościowych.
5. Udział w Wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest
dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
6. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie
będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
8. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni
pracownicy i współpracownicy Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w
drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych
dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia roku
kalendarzowego w którym odbywają się pokazy.
10. NIAiU wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email: iod@niaiu.pl, lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1. Proszę pamiętać że, przed realizacją
Państwa praw będziemy musieli Państwa odpowiednio zidentyfikować.
11. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a)
prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art.
16 RODO),
b)
prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c)
prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych
Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
d)
przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
e)
do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.

