
 

 

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informujemy, że w czasie wizyty Prawdziwego Mikołaja organizowanej w ramach 

projektu „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%” organizowanej w dniu 2 grudnia 2019 

r. w Bielsku Podlaskim będą wykonywane wideo- i fotorelacje, które ewentualnie mogą zostać 

wykorzystane w materiałach reklamowych i marketingowych SPZOZ (strona internetowa, 

gazetka, foldery). 

Uczestnicząc w wydarzeniu „Wizyta Prawdziwego Mikołaja” organizowanej w ramach projektu 

„Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%” zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, w tym wizerunku, przez SPZOZ. Mają Państwo prawo w dowolnym 

momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres iod@spzoz-bielsk.pl 

lub na adres siedziby SPZOZ w Bielsku Podlaskim. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. SPZOZ 

informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100), przy ul. Kleszczelowskiej 1. Wszelką korespondencje w zakresie ochrony 

danych osobowych prosimy o kierowanie na adres siedziby spółki lub elektronicznie na adres iod@spzoz-

bielsk.pl.  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SPZOZ w celu 

organizacji i weryfikacji tożsamości uczestników podczas wizyty Prawdziwego Mikołaja organizowanej  

w ramach projektu „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%”. Wideo- i fotorelacje z wydarzenia 

przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SPZOZ polegającego na prowadzeniu 

rejestracji wideo- i fotorelacji ważnych wydarzeń firmowych. Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany 

wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dane uczestników i laureatów konkursów 

organizowanych w ramach wizyty Prawdziwego Mikołaja organizowanej w ramach projektu „Zadziw 

Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%” będą przetwarzane na podstawie przez Państwa zgody wyrażonej 

poprzez zgłoszenie do udziału w konkursie. Dane laureatów konkursu będą przetwarzane w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora w zakresie rozliczenia podatkowego i rachunkowego nagród (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO). 

3. Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

4. Państwa dane osobowe przekazane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej odwołania 

lub do czasu realizacji celów Administratora. Dane uczestników i laureatów konkursów będą przechowywane 

przez okres 6 miesięcy. Wideo- i fotorelacje z wizyty Prawdziwego Mikołaja organizowanej w ramach projektu 

„Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%” niekwalifikujące się jako dane osobowe będą 

przechowywane dla celów archiwizacyjnych bezterminowo. 

5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi 

na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi drukarskie, usługi pocztowe, usługi marketingowe 

i analityczne, usługi doradcze, consultingowe i prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki. 

6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym 

profilowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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