Załącznik nr 2 do
Regulaminu uczestnictwa w strefie
targowej towarzyszącej 32.
Międzynarodowemu Festiwalowi
Komiksu i Gier

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o danych osobowych), Organizator informuje że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi,
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: biuro@ec1lodz.pl.
2. Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Radecki, można się z nim skontaktować drogą
mailową: ido@ec1lodz.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do instytucji oraz w celu
realizacji umowy zawartej ustanie bądź pisemnie pomiędzy Organizatorem Festiwalu
a Najemcą stoiska targowego, bądź podmiotem zainteresowanym najmem stoiska.
4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy najmu
stoiska targowego pomiędzy stronami.
5. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane, to przede wszystkim imię i nazwisko, dane
teleadresowe, numer PESEL lub NIP – w zależności od charakteru sprawy i obowiązków
prawnych wynikających z jej realizacji i wymogów określonych przepisami prawa w tym
zakresie.
6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie:
 upoważnionym pracownikom Administratora danych;
 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, takim jak podmioty
uprawnione do prowadzenia kontroli podatkowych i finansowych, itp.;
 podmiotom, z którymi Administrator Danych będzie miał zawarte stosowne umowy,
w ramach których zleci wykonywanie części zadań związanych z organizacją 32.MFGiK.
7. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych
z realizacją celu przetwarzania, a następnie przechowywane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Otrzymane dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
 Dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia;
 Żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia;
 Żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18
rozporządzenia;

 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia;
 Żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
11. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem
wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.
12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

