Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z/s w Krakowie, 31-128, ul.
Karmelicka 55/7, wpisana do rejestru stowarzyszeń (…) oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000428063, NIP: 6772370409, REGON:
12263305000000 (dalej: Organizator).

Kontakt z administratorem danych: przetwarzaniedanych@offcamera.pl
Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania
akredytacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
Zamawiając / odbierając Akredytację Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora w następującym celu:


zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);



przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),



informowania o wydarzeniach w trakcie Festiwalu, gwiazdach filmowych, programie,
zmianach w kalendarzu projekcji, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z
Festiwalem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).,



informowania

o

akcjach

promocyjnych,

konkursach,

nagrodach,

wydarzeniach

organizowanych przez Organizatora, ich sponsorach, a także o partnerach Organizatora (art.
6 ust. 1 lit. a RODO),


przesyłania newslettera o tematyce filmowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),



informowania o kolejnych edycjach Festiwalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:


cofnięcia zgody ma przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),



żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),



ich sprostowania (art. 16 RODO),



usunięcia (art. 17 RODO),



ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),



przenoszenia danych (art. 20 RODO),



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),



wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 13 ust.
2 lit. d RODO).

Administrator nie wykorzystuje danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz
dokonywania profilowania.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane. Administrator danych stosuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia
należytej ochrony danych osobowych.

