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Informacja o ochronie danych osobowych w związku z wykonywaniem zdjęć i 
filmów w ramach programu mentorskiego Balu und Du 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych są Balu und Du e.V. i operator właściwy dla 
Twojej siedziby Balu und Du (dalej łącznie: „my” lub „nas”). Dane kontaktowe Balu und Du 
e.V.: Balu und Du e.V. | Biuro | Georgstraße 7| 50676 Kolonia | E-mail: info@balu-und-du.de | 
www.balu-und-du.de. Dane kontaktowe operatora właściwej siedziby Balu und Du można 
znaleźć na stronie internetowej www.balu-und-du.de/standorte. W przypadku pytań 
dotyczących ochrony danych można w każdej chwili zwrócić się do Balu und Du e.V. oraz 
siedziby Balu und Du. 

2. Cele i podstawy prawne 

Celem przetwarzania jest publikacja zdjęć i filmów na podstawie wyrażonej zgody na publikację 
zdjęć i filmów. Podstawą prawną jest wyrażona zgoda, art. 6 ust.1 1 lit. a) RODO.  

3. Przekazywanie danych 

Dane osobowe mogą zostać przekazane poza zakres zatwierdzonej publikacji wyłącznie wtedy, 
gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Dotyczy to sytuacji, gdy przykładowo korzystamy z 
usług zewnętrznego usługodawcy w ramach umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 
RODO. 

4. Okres przechowywania 

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak będziesz korzystać z nagrań lub do 
momentu wycofania zgody. 

5. Państwa prawa 

Przysługują Państwo następujące prawa w związku z gromadzonymi przez nas Państwa 
danymi osobowymi: 

• Prawo do uzyskania informacji 
• Prawo do sprostowania i usunięcia 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania 
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• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
• Prawo do przenoszenia danych. 

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. 
f) RODO), możesz złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania. W przypadku wniesienia takiego 
sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa 
danych osobowych w sposób, jaki to robiliśmy. Jeśli Państwa wniosek będzie uzasadniony, 
rozpatrzymy go i albo zaniechamy przetwarzania danych albo zmienimy sposób przetwarzania 
lub wskażemy nasze prawnie uzasadnione powody, zgodnie z którymi będziemy dalej 
przetwarzać Państwa dane. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wobec 
przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych. Sprzeciw wobec 
przetwarzania danych w celach reklamowych można zgłosić, korzystając z danych 
kontaktowych podanych w pkt. 1. 

Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w związku z 
przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Skargę można złożyć do inspektora 
ochrony danych właściwego dla administratora: Krajowy Inspektor Ochrony Danych Dolna 
Saksonia, Prinzenstraße 5, 30159 Hanower, telefon: 0511 / 120 45 00, e-mail: 
poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Informacje na temat współadministrowania 

Obowiązki w związku ze współadministrowaniem danymi osobowymi określiliśmy na piśmie w 
umowie zawartej między Balu und Du e.V. a siedzibami Balu und Du: 

• Zgodnie z zawartą umową, siedziba Balu und Du jest zobowiązania do przekazania Państwu jako 
osobie, której dane dotyczą, informacje obowiązkowe zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz udostępnić 
Państwu najważniejsze fragmenty umowy w sprawie współadministrowania (art. 26 ust. 2 RODO). 

• Strona umowy, do której zostanie skierowane zapytanie, jest zobowiązany do przetwarzania 
zapytania i osób, których dane dotyczą (art. 15 - 22 RODO) oraz do informowania osoby, której dane 
dotyczą, o środkach podjętych w odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 15 - 22 RODO lub 
zaniechaniu tych środków. 

• Ponadto zgodnie z umową, każda strona umowy jest odpowiedzialna za zawiadomienie osób, 
których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO), zatrudnieniu lub 
kontroli podmiotów przetwarzających (art. 28 RODO) oraz zgłoszenie naruszenia ochrony danych 
osobowych do właściwego organu nadzorczego (art. 33 RODO). 

• Za określenie środków technicznych i organizacyjnych (art. 32 RODO), a także prowadzenie rejestru 
czynności w związku z przetwarzaniem danych (art. 30 RODO) odpowiedzialność ponoszą zarówno 
siedziby Balu und Du i Balu und Du e.V. 
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Mogą Państwo dochodzić swoich praw wobec siedzib Balu und Du i Balu und Du e.V. zgodnie z 
art. 13, Art. 14 i 15 RODO niezależnie od obszarów odpowiedzialności określonych w umowie o 
współadministrowaniu. 

 




