
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:  

 

ADMINISTRATOR  DANYCH  

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu 60-277 przy  

ul. Płowiecka 15. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@natak.pl. 

 

 

CEL I PODSTAWY PRAWNE 

 W celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy (np. zakup biletu, wystawienie faktury) - 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

„RODO”,  

 W celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tym zakresie jest prawny interes realizowany przez Administratora art. 6 

ust. 1 lit. f) „RODO”,  

 W celach podatkowych i rachunkowych na podstawie obowiązujących przepisów – podstawą 

prawną w tym zakresie jest art.6 ust. 1 lit. c) „RODO”. 

 Komunikacji z Użytkownikiem – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 W zakresie wskazanym w pkt.1,2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 

obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub 

obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,. 

ODBIORCY DANYCH  

 Podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora 

na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

lub udostępnienia. 

 Kancelariom prawnym,  

 Upoważnionym pracownikom Administratora, 

mailto:inspektor@natak.pl


 
 Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym 

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji 

zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. Odbiorcą danych osobowych może być 

każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie 

internetowej oraz na profilach Stowarzyszenia Na Tak w mediach społecznościowych. 

 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania  

i organizacji Koncertu, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu 

informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora 

 Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie 

publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – 

przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

 

RETENCJA  

 W zakresie wskazanym powyżej, Pani Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia 

zawartej umowy oraz w celach rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, w 

którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

 Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych będą przetwarzane do 

czasu wycofania udzielonej zgody na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 usunięcia danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych, 

 w przypadku, gdy nie życzy sobie Pani/Pan, aby wizerunek był utrwalany  

i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu do Zarządu Stowarzyszenia Na Tak  

ul. Płowiecka 15, wraz z przesłaniem swoich danych kontaktowych i wizerunku w postaci 

zdjęcia, abyśmy mogli Pani/Pana prawo zrealizować. 
 

1. Administrator nie dokonuje profilowania Pani/Pana danych, czyli zautomatyzowanego 

przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych w 

szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy, sytuacji ekonomicznej, 

zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji.  

2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do organizacji międzynarodowych i nie udostępnia 

Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (EOG).  



 
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak będzie stanowił 

przeszkodę udziału w wydarzeniu. 


