
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WIZERUNEK NA STRONIE INTERNETOWEJ 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina 

Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8,54-239 Wrocław, prowadząca Całodobową Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą TĘCZA (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: ot@diakonia.pl.   

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe: iod@diakonia.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-

671 Poznań.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Celem przetwarzania danych jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań naszych 

podopiecznych.  

5. Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo do czasu przydatności dla realizowanego celu. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma negatywnego 

wpływu na uczęszczanie dziecka do placówki. 

7. Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na legalność 

działań podjętych przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe mogą być jednak ujawnione: podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu i obróbce zdjęć 

lub filmów, firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, firmom obsługującym nas w 

obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności oraz 

podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności. Ponadto, 

z uwagi na charakter wykorzystania danych do opublikowania ich na stronie internetowej – dane te zostaną 

upublicznione bliżej nieokreślonej liczbie odbiorców. 

9. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. 

10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez kontakt pod adresem e-

mail: ot@diakonia.pl lub listownie na adres: Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. 

Marcina Lutra, ul. ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław. 

12. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, to 

mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).  
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