
                                                                                                                                              
 

 
 
 

Informacje dotyczące wykonywania i przetwarzania zdjęć oraz nagrań dźwięku i 
obrazu zgodne z art. 13 RODO 
 

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych:  
Administratorem danych osobowych jest: 
Kreisau-Initiative e. V. 
c/o Allianz AG 
Merlitzstraße 9 
12489 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 53 89 31 63 63 
Adres e-mail: datenschutz@kreisau.de 

2. Cele przetwarzania: 
Zdjęcia oraz nagrania będą wykorzystywane do działań promocyjnych i informacyjnych 
realizowanych przez Kreisau-Initiative e. V. oraz w celach rozliczenia i kontroli dofinansowywanych 
projektów. 

3. Podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie zdjęć i/lub nagrań (zbieranie, przechowywanie i przekazywanie osobom trzecim 
(patrz. punkt 4.)) następuje na podstawie wyrażonej zgody danej osoby bądź osoby upoważnionej 
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Opublikowanie wybranych zdjęć w publikacjach (także 
drukowanych) administratora oraz na jego witrynie internetowej i profilu na Facebooku jest 
niezbędne do działań promocyjno-informacyjnych i służy do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Kategorie odbiorców danych osobowych:  
Zdjęcia i/lub nagrania będą przekazywane podmiotom trzecim (grantodawcom i partnerom danego 
projektu) w celach rozliczeniowych oraz promocyjno-informacyjnych. Kreisau-Initiative e. V. może 
je także wykorzystywać na swojej witrynie internetowej i profilu stowarzyszenia na Facebooku. 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
Zdjęcia i/lub nagrania wykorzystywane do działań promocyjno-informacyjnych Kreisau-Initiative 
e. V. będą przetwarzane w tym celu przez czas nieokreślony, o ile nie nastąpi cofnięcie zgody. 

6. Prawo do cofnięcia zgody: 
Zgoda na przetwarzanie zdjęć i/lub nagrań może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przysługuje Panu/Pani: 

a) prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących w przypadku ich 
przetwarzania (art. 15 RODO). 

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych w razie przetwarzania nieprawdziwych 
danych (art. 16 RODO). 

c) prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 17, 
18, 21 RODO). 

d) prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub 
zawarto umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przetwarzanie odbywa się w 
sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO). 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, administrator sprawdzi, czy istnieją ku temu warunki prawne. Ponadto przysługuje 
Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


