Zgoda na upublicznianie wizerunku i informacja o zasadach
przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie
wizerunku (RODO)
Cel przetwarzania:
W trakcie Kongresu Zarządzania Infrastrukturą Drogową (dalej Kongres) będą robione zdjęcia oraz
będzie rejestrowany obraz wideo przedstawiające uczestników Kongresu. Zarejestrowany materiał
zdjęciowy oraz filmy wideo będą zapisywane, przechowywane, przetwarzane oraz publikowane przez
organizatorów Kongresu w celu propagowania formatu Kongresu, marki INFRAMA oraz metodologii
Asset Management. Publikacja zarejestrowanego materiału zdjęciowego oraz filmów wideo obywać
się będzie na stronach internetowych Organizatorów (www.kongresdrogowy.pl, www.viaexpert.pl,
www.heller-consult.pl, www.heller-ig.de, www.inframa.academy, www.inframa.pl), w prasie
specjalistycznej (np. Magazyn Autostrady) oraz mediach społecznościowych (np. Linkedin, Tweeter,
Facebook, YouTube).
Podstawa prawna:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się będzie na podstawie ustawy o ochronie danych
osobowych (RODO), art. 6, ust. 1, lit. a.
Prawa:
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/u prawo żądania
dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę
można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez
Administratora danych. Zabrane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu automatycznego
profilowania w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (RODO), art. 4, ust. 4.
W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przetwarzania:
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania realizacji celu przetwarzania jednakże nie dłużej
niż dwa lata od daty zakończenia Kongresu.
Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (RODO)
art. 26 oraz innych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej przepisów w tym zakresie przepisów
oraz innych przepisów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych jest są:
Stowarzyszenie Kongres
Drogowy
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
Tel.: +48 22 675 08 15
E-Mail:
biuro@kongresdrogowy.pl

Heller Consult sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel.: 22 501 22 45 11
E-Mail: hc@heller-counsult.pl

Informacje kontaktowe do Inspektora ds. ochrony danych osobowych:

HELLER
Ingenieurgesellschaft mbH
Otto-Hesse-Straße 19/T9
64293 Darmstadt /
Niemcy
Tel.: +49 6151 668460
E-Mail: info@heller-ig.de

do Inspektora ds. ochrony
ul. Chałubińskiego 8
danych osobowych nie został 00-613 Warszawa
wskazany
Tel.: +48 22 501 22 45 16
E-Mail:
inspektorochronydanychosobowych@
heller-consult.pl

Otto-Hesse-Straße 19/T9
64293 Darmstadt /
Niemcy
Tel.: +49 6151 668460
E-Mail:
datenschutz@heller-ig.de

Odbiorcy danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu
realizacji celu przetwarzania danych osobowych takich jak agencje graficzne i marketingowe czy
media społecznościowe.
W szczególności przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone następującym instytucjom:
1. LinkedIn Inc. 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, Kalifornia 94085, USA w celu publikacji
imienia, nazwiska oraz wizerunku w serwisie LinkedIn na oficjalnych profilach Organizatorów
Kongresu. W związku z transferem danych do kraju spoza Unii Europejskiej informujemy, że
spółka LinkedIn Inc. przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała
niezbędny certyfikat zgodności z RODO
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0)
2. Twitter Inc. 1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, USA w celu publikacji
imienia, nazwiska i wizerunku w serwisie Twitter na oficjalnym kanale Organizatorów
Kongresu. W związku z transferem danych do kraju spoza Unii Europejskiej informujemy, że
spółka Twitter Inc. przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny
certyfikat zgodności z RODO
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO)
3. Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA w calu publikacji imienia,
nazwiska i wizerunku w serwisie Facebook na oficjalnych profilach Organizatorów Kongresu.
W związku z transferem danych do kraju spoza Unii Europejskiej informujemy, że spółka
Facebook Inc. przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny
certyfikat zgodności z RODO
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC)
4. Google LLC. Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
Kalifornia 94043, USA w calu publikacji imienia, nazwiska i obrazu wideo w serwisie YouTube
na oficjalnych profilach Organizatorów Kongresu. W związku z transferem danych do kraju
spoza Unii Europejskiej informujemy, że spółka Google LLC. przystąpiła do programu Tarcza
Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI)

Data, Miejscowość

Czytelny podpis (imię i nazwisko)

