
 

 
  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: 30-059 Kraków,  

ul. Reymonta 20, który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1781). 

2. Dane osobowe Pana/Pani w zakresie imienia, adresu e-mail oraz wizerunku przetwarzane są w celu 

uczestnictwa w spacerach badawczych, organizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.  

3. W dowolnym momencie Pan/Pani może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kierując  

w tej sprawie wniosek na adres iod@zzm.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. W. Reymonta 20, 

30-059 Kraków.  

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

5. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż przez 

czas niezbędny do realizacji zadania - okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i 

dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania 

dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej, tj. 5 lat”. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w spacerach badawczych. W związku 

z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2 odbiorcami danych osobowych Pana/Pani mogą 

być:                   ………………………………………………………………………………. 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZZM przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

8. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa. 

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków; adres e-mail: 

iod@zzm.krakow.pl 
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