
1 
 

 

Klauzula informacyjna 

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej 
przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie 
z postanowieniami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.), 
w  skrócie RODO. 

Dane administratora 

Rzecznik Praw Obywatelskich, dalej RPO 

z siedzibą przy al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55 17 700, 

Infolinia: +48 800 676 676,  https://bip.brpo.gov.pl/ 

Dane kontaktowe IOD 

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się: listownie na adres Biura RPO, lub elektronicznie na adres: 

inspektorochronydanych@brpo.gov.pl  

Cele i podstawy przetwarzania danych 

1. Dysponujemy Pani/Pana danymi osobowymi, ponieważ pozyskaliśmy je ze źródeł 
publicznie dostępnych, w wyniku wieloletniej współpracy lub z  inicjatywy znanych 
Państwu osób, np. zgłaszających Państwa zasługi. 

Pozyskane w ten sposób dane adresowe wykorzystane zostaną do przesłania 
informacji związanych z  organizacją wydarzenia, a przetwarzane są na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. e RODO. 

2. Wydarzenie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym poprzez platformę YouTube 
oraz Facebook (informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na Profilach 
Biura RPO jest dostępna pod adresem: 
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-
12/polityka_serwisow_medialnych_social_media_v1.pdf ). Jeżeli wezmą Państwo 
aktywny udział  (np. udział w dyskusji lub czacie) online w wydarzeniu, RPO pozyska 
dodatkowe dane, takie jak nazwa użytkownika. 

mailto:inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/polityka_serwisow_medialnych_social_media_v1.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/polityka_serwisow_medialnych_social_media_v1.pdf
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3. Ponadto w celu wykonania relacji z wydarzenia na potrzeby promocji działań RPO 
i  Biura RPO, przebieg wydarzenia będzie rejestrowany za pomocą urządzeń rejestru-
jących obraz i/lub dźwięk, w formie fotograficznej oraz filmu audio-wizualnego. 

W takim przypadku udział w wydarzeniu będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody 
na publikację wizerunku, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o  prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) 
i  na wykorzystanie go w materiałach promujących wydarzenie, w tym publikowanych 
w postaci zdjęć, bez dodatkowego wynagrodzenia, na stronie internetowej 
https://bip.brpo.gov.pl/ lub w mediach społecznościowych Biura RPO. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać w każdym czasie odwołana, 
pod adresem: joanna.rudnicka@brpo.gov.pl, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie 
obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia. 

W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:  

✓ osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, 
zawodowych; 

✓ osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza. 

4. Dodatkowo, o ile będzie miało to zastosowanie, dane osobowe, mogą zostać 
wykorzystane w celu: 

✓ realizacji procesu ewaluacji, tj. wysyłania podziękowań z tytułu uczestnictwa lub 
materiałów pokonferencyjnych – art. 6 ust. 1 lit f RODO; 

✓ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RPO wynikających z  przepisów 
prawa, takich jak zarządzanie zgodą, archiwizacja dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO; 

✓ realizacji uzasadnionych interesów RPO, takich jak ochrona osób, mienia 
i  informacji, w tym z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego oraz ustalenie, 
obrona lub ewentualne dochodzenie roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

✓ prowadzenia statystyk oglądalności wydarzenia – art. 6 ust. 1 lit f RODO. 

Odbiorcy danych 

O ile to niezbędne, w ograniczonym zakresie dostęp do danych mogą mieć podmioty, 
z  którymi współpracuje RPO, wyłącznie jednak na podstawie udokumentowanego 
polecenia i  ustalonych zasad: np. pracownicy i współpracownicy RPO, podmioty 

https://bip.brpo.gov.pl/
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obsługujące systemy teleinformatyczne, świadczące działalność pocztową, a także 
umocowane podmioty na podstawie przepisów prawa, np. Policja. 

Okres przechowywania 

Dane przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące Biuro RPO, wynikające 
z  przepisów prawa, nie dłużej niż jest to niezbędne w określonych celach, 
w  szczególności: dane w postaci wizerunku przechowywane będą przez czas organizacji 
i promocji wydarzenia lub do czasu cofnięcia zgody, a pozostałe dane - tam, gdzie będzie 
miało to zastosowanie - do czasu złożenia sprzeciwu w  zakresie dalszego ich 
przetwarzania – w tym celu wystarczy napisać na adres: joanna.rudnicka@brpo.gov.pl    

Prawa osób 

W każdej chwili może Pan/Pani wymagać sprostowania swoich danych osobowych, ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz dostępu do nich, na zasadach określonych 
w  RODO, wystarczy napisać na adres: joanna.rudnicka@brpo.gov.pl 

Może Pan/Pani również złożyć skargę do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa) lub skorzystać z  ochrony prawnej 
przed właściwym sądem, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo. 

Zautomatyzowane przetwarzania. Profilowanie 

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania – automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań, preferencji 
czy postaw osoby, której dane zostały pozyskane. 

Przekazywanie danych do państw trzecich 

Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach 
świadczenia na rzecz RPO usług przez Microsoft. Ponadto, w przypadku udziału 
online w wydarzeniu transmitowanym za pośrednictwem platformy YouTube oraz 
w  przypadku rozpowszechnienia danych w mediach społecznościowych RPO – dane 
mogą podlegać transferowi do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
na zasadach ustalonych przez poszczególnych dostawców mediów 
społecznościowych. Więcej informacji nt. ochrony danych na stronach dostawców: 

✓ Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy; 

✓ Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0; 

✓ Twitter: https://twitter.com/en/privacy; 

✓ Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl; 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
https://twitter.com/en/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
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✓ LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; 

W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych 
przez Biuro RPO zabezpieczeń dodatkowych. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

