
Informacja dla uczestników Wydarzenia* o charakterze otwartym 

organizowanego przez Uniwersytet Opolski (przy współudziale 

Uniwersytetu Opolskiego), dotycząca fotografowania i filmowania oraz 

przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej.   

 

 

Podczas Wydarzenia**, będą robione fotografie oraz kręcony będzie materiał filmowy  

w celach promocyjnych i archiwalnych Uczelni. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie 

ich wizerunku proszone są o opuszczenie terenu imprezy.  

Dalsze uczestniczenie w wydarzeniu Administrator traktuje jako wyraźne działanie 

potwierdzające - przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej 

osobowej.  Ponadto uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem przez 

uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Wszystkich uczestników uprasza się o zapoznanie z poniższą klauzulą informacyjną. 

Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej: 

1. Administratorem Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej jest Uniwersytet Opolski  

z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. (dalej Uczelnia).  

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych, za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: 

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres jak w pkt.1. Dane dotyczące 

Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl. 

3. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w celu archiwalnym i promocyjnym na 

podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - to jest na podstawie  art. 6. ust. 1 pkt. a 

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 

(Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

4. Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom: mediom 

współpracującym z Uczelnią, podmiotom drukującym materiały informacyjne. 

5. Pani/Pana wizerunek przechowywany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody. 

6. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody 

na fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku uprasza się o opuszczenie 

terenu Uczelni oraz zgłoszenie fotografowi braku zgody na wykorzystanie wizerunku. 

7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE. 

8. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób 

opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/
http://iod.uni.opole.pl/


d) wniesienia sprzeciwu, 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej 

narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

 

*   - nie dotyczy uczestników – pełniących funkcje osoby publicznej.  

** - opcjonalnie nazwa Wydarzenia (imprezy) 

 

 

 


