
KLAUZULA INFORMACYJNA 
o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z uczestnictwem  
w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Zamość 20212 

 
 
Na podstawie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 119/1 
z 04.05.2016 r.), tzw. RODO, główny organizator Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy PZŁ 
w Zamościu, informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki 
Myśliwskiej – Zamość 2022, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, także danych osobowych 
ich rodziców lub opiekunów prawnych, jest Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy PZŁ w 
Zamościu, adres: 22-400 Zamość, ul. Jasna 7, tel. 84 638 47 52, e-mail: zo.zamosc@pzlow.pl 

2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych w Polskim Związku Łowieckim jest możliwy poprzez adres 
e-mail: ochronadanych@pzlow.pl lub pisemnie na adres administratora danych osobowych.  

3. Każdy uczestnik biorąc udział w XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej – Zamość 
2022 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wizerunek (fotografie, nagrania 
audio i video), a w przypadku uczestników małoletnich – dodatkowo: imię i nazwisko rodzica 
lub opiekuna prawnego, telefon kontaktowy, adres email rodzica lub opiekuna prawnego w celu 
prowadzenia zapisów (naboru) uczestników Festiwalu, przygotowania  i organizacji Festiwalu, 
wyłonienia zwycięzców konkursów Festiwalu, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku 
w celu wykorzystania i publicznego rozpowszechniania tego wizerunku utrwalonego w trakcie 
Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości 
lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, instagram, twitter), 
stronach internetowych organizatorów Festiwalu, partnerów oraz podmiotów z nimi współdziałających 
w zakresie organizacji Festiwalu, w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym filmowych 
lub w innych materiałach informacyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) w związku 
z organizacją Festiwalu; wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiany z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniany towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe lub dźwiękowe mogą być 
cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w związku 
z organizacją i promocją Festiwalu – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego; podstawa 
prawna - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  podanie danych osobowych przez Uczestników 
Festiwalu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu; 

4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora, inni organizatorzy Festiwalu, dostawcy usług  technicznych i organizacyjnych oraz 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem 
wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
Festiwalu, a po tym czasie – przez okres wynikający z archiwizacji dokumentów; 

6. Uczestnicy Festiwalu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania; 
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przy przetwarzaniu jego danych 
osobowych Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 
Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich 
danych osobowych. 
 
 
Data i własnoręczny podpis osoby upoważnionej: …………………………………………………………………...... 

mailto:ochronadanych@pzlow.pl

