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KLAUZULA INFORMACYJNA 

IZBY RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W TARNOWIE 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem 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 (zwane dalej „RODO"), celem 
zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:   
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000052883, NIP: 8731567323, REGON: 001105238 . 
zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem Można się kontaktować osobiście w siedzibie IZBY 
RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE , listownie, elektronicznie pod 
adresem e-mail: rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl lub telefonicznie: 14 621 57 69. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych którym jest Pan Adrian Murczek. Z 

Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: 

inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania.  
Administrator  będzie przetwarzać Państwa dane w celu umożliwienia organizacji i udziału w konkursie pn. „ I 
TARNOWSKI FESTIWAL FRYZJERSKI” a także w celu opracowania sprawozdań i realizacji z konkursu oraz 
realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczenia danych 
osobowych Zawodników, na stronie internetowej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Tarnowie, na profilach internetowych Izby (np. Facebook), w materiałach prasowych ( np. w gazetkach, 
folderach reklamowych, w radiu i telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych 
przez Izbę Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie innym osobom.   

4. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie  udzielonej zgody lub w oparciu o prawnie uzasadnione 
interesy Administratora lub podmiotów trzecich ( art. 6 ust. 1 lit. a,f RODO);   

5. Odbiorcy danych osobowych.  
Odbiorcami Pani/Pana niektórych danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: 

a) podmioty, z którymi Administrator współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z świadczonymi 
usługami w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  

b) podmioty współpracujące z Administratorem dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia 

usług lub wykonania umów, dotyczy to przede wszystkim dostawców usług technicznych takich jak firmy 

telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzenie, w których przechowywane są dane 

osobowe, agencji marketingowych, odbiorców materiałów promocyjnych i informacyjnych, , podmiotom 

zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych 

przepisów prawa.   
6. Okres przechowywania danych.  

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane, przy uwzględnieniu jednocześnie okresu obowiązywania wyrażonej zgody lub 
jej cofnięcia . Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być 
niemożliwe. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i 
organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Pani/ Pana praw i wolności. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą.  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Na podstawie RODO przysługują Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymacie ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  
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e) prawo do wniesienia sprzeciwu; 
f) prawo do przenoszenia danych;  
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO; 
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 WARSZAWA). 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie, przy 

czym wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w 
konkursie. 

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


