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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ RZECZNIKA PRASOWEGO 

 
 
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z 
siedzibą  47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która 
decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi. 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, 
pokój nr 37. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, 
proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 
774052777 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad 
bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie. 
3)  Aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna.  W przypadku 
Rzecznika Prasowego  celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja nw. zadań :  

➢ współpraca z mediami, przygotowanie i obróbka zdjęć, filmów oraz dźwięków na potrzeby 
mediów i Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego  

4)   Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest udzielona zgoda na publikację 
swojego wizerunku na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) RODO. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z 
art.81 ust.2 pkt 1,2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r 
„zezwolenia nie wymaga rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli 
wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności 
politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby  stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak 
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza” 

 
 Jeżeli wizerunek wykonano na podstawie Państwa zgody, to  zgoda może być w każdej chwili przez 
Państwo wycofana.  
5) Państwa wizerunek będzie publikowany na stronach internetowych Powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego  oraz portalu społecznościowego . Odbiorcą tych danych może być każda korzystająca 
z internetu, organy kontroli np. NIK, Urząd Wojewódzki. Ponadto w celu realizacji ww. zadania 
zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą Netconcept ul. Partyzancka 
5A, 45-801 Opole  
6) Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię 
Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy) 
7) Państwa dane będą przechowywane na serwerach urzędu do czasu wycofania Państwa zgody na 
przetwarzanie tych danych 
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa: 

➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii art. 15 ust. 
1 RODO 

➢ prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe) 
art. 16 RODO 

➢ prawo do usunięcia danych art. 17 RODO 
➢ prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO 

9) W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych 
10) Nie będziemy w sposób zautomatyzowany podejmowali decyzji 

mailto:starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/


11) Udzielnie zgody na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) RODO jest całkowicie dobrowolne 
12) Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez nasz urząd 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
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