
Klauzula informacyjna dotycząca zdjęć i nagrań udostępnianych (publikowanych) przez Festiwal
Literatury dla Dzieci

Klauzula powstała na mocy prawa: 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 
(„RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, 
dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 
ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
- osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu 
wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
- osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób 
w obiekcie.

Zgoda:
W czasie trwanie wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci mogą być 
wykonywanie zdjęcia oraz nagrania, które utrwalą wizerunek osób obecnych na wydarzeniach. 
Materiały te mogą zostać opublikowane i przetwarzane przez członków biura festiwalowego. 

Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci jest dobrowolny. 
Osoby decydujące się na uczestnictwo w wydarzeniach Festiwalu Literatury dla Dzieci, wyrażają 
zgodę na upublicznianie i przetwarzanie wizerunków ich i ich dzieci na zdjęciach lub nagraniach, które
powstaną w czasie trwania wydarzeń. Decyzja o udziale w wydarzeniach jest tożsama z udzieleniem 
zgodny. Niemożliwy jest udział w wydarzeniach bez udzielenia zgody. 

Informacje:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Burza Mózgów, z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Felicjanek 10. W celu kontaktu z Administratorem danych należy napisać na adres: Fundacja Burza 
Mózgów, ul. Węgierska 8/3, 30-531 Kraków lub przesłać wiadomość mailową na adres: 
fundacja.burza.mozgow@gmail.com

Administrator informuje, że zgromadzone dane nie będą przekazywane zagranicę oraz do innych 
organizacji międzynarodowych. Każdy z uczestników ma prawo do cofnięcia zgodny, sprostowania lub
zmiany gromadzonych danych oraz sprzeciwienia się ich dalszemu przechowywaniu. 

Administrator informuje, że zdjęcia i nagrania zabrane w czasie Festiwalu Literatury dla Dzieci będą 



przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Posłużą one jako archiwum wydarzeń oraz 
materiał informacyjno-promocyjny dotyczący Festiwalu Literatury dla Dzieci. 
Zebrane dane (wizerunek) mogą być publikowane i przetwarzane przez biuro Festiwalu Literatury dla 
Dzieci na stronie www wydarzenia oraz w mediach społecznościowych, a także na stronie www i w 
mediach społecznościowych organizatora (Fundacja Burza Mózgów) i partnerów wydarzeń. 
Zabrane dane mogę zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.


