
 

Załącznik nr 2 do Umowy nr…………../2021 

 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  
 

- przetwarzanie wizerunku osób biorących udział w projektach podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w 
ramach projektu Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie, realizowanego w 2021 roku. 

 
 

Szanowni Państwo,  

 

W przypadku przekazania Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego dokumentacji fotograficznej z realizacji 

zadań, w  których Państwo uczestniczycie w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura a na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  

(zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul.  Teatralna 4,              

40-003 Katowice. NIP: 6342865350, REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, 

e- mail:  kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

pisząc na adres e-mail:  iod@instytutkorfantego.pl. 

3. Administrator realizuje zadania zgodnie ze Statutem Instytutu, nadanym uchwałą nr VI/16/12/2019 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu promocji działań Instytutu poprzez publikację na stronie internetowej Instytutu, na  portalach 

społecznościowych  (na profilach Facebook, Instagram, YouTube prowadzonych przez Instytut Myśli Polskiej 

im. Wojciecha Korfantego) oraz w powstałych publikacjach związanych z realizacją projektu Bardzo Młoda 

Kultura – województwo śląskie, w tym promocji działań Narodowego Centrum Kultury w Warszawie oraz 

promocji działań Wnioskodawców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wypełnianiem zadań 

statutowych (§4 i §5 statutu Instytutu) w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej. 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa związanych w szczególności z archiwizacją dokumentacji itp. – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

5. Odbiorcą danych mogą być partnerzy realizujący zadania na zlecenie Administratora, hostingodawca, a w związku 

z  korzystaniem przez Administratora z mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube odbiorcą mogą być 

właściciele tych portali (przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przez 

właścicieli tych portali), instytucje upoważnione z  mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów 

(np.  w celu rozliczenia środków publicznych, w celu rozliczenia niniejszego projektu – Narodowe Centrum Kultury 

w  Warszawie).  

6. W związku z korzystaniem przez Administratora z ww. mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego. 

7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres 

przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na 

podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie. 
8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora. 

Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia 

ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można 

z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie 

m.in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

  


