
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Przesyłając zdjęcie na adres: photo@um.bydgoszcz.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych poprzez publikację wizerunku zawartego na przesłanym zdjęciu, oświadczam 

także, że posiadam do tego zdjęcia prawa autorskie oraz że wszystkie osoby znajdujące się na 

zdjęciu wyraziły zgodę na jego publikację na zasadach określonych w niniejszej deklaracji.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres: 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe tj. wizerunek utrwalony na zdjęciu są przetwarzane na podstawie wyrażonej 

zgody. 

4. Państwa dane osobowe tj. wizerunek utrwalony na zdjęciu, będą przetwarzane w związku z obchodami 

18 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

5. Państwa dane osobowe tj. wizerunek utrwalony na zdjęciu będą upublicznienie w mediach 

społecznościowych prowadzonych przez miasto Bydgoszcz (Facebook, Instagram) oraz na stronie 

miasta. 

6. Do Państwa danych osobowych tj. wizerunku utrwalonym na zdjęciu mogą mieć dostęp, na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu 

Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju 

systemów informatycznych. 

7. Państwa dane osobowe tj. wizerunek utrwalony na zdjęciu przetwarzane będą do czasu wycofania 

przez Państwa zgody zgodnie z pkt. 8c . 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu zgłoszenia wycofania zgody należy zgłosić ten fakt do Biura Komunikacji Społecznej 

Urzędu Miasta Bydgoszczy, tel. (52) 5808218. 

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w 

przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego 

tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f. Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz 

przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z 

użyciem systemów informatycznych). 

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają 

profilowaniu. 

10. Państwa dane osobowe bedą przetwarzane przez podmioty (Google, Facebook I in.) podlegające 

systemowi prawnemu Stanów Zjednoczonych, który nie zapewnia poziomu ochrony równoważnego 

poziomowi wyznaczonemu przez przepisy RODO. 
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