Informacje na temat przetwarzania wizerunku przez innogy Polska S.A.
podczas konferencji prasowej oraz wydarzeń w ramach 11. edycji festiwalu
Królewskie Arkady Sztuki organizowanych przez Zamek Królewski w
Warszawie
innogy Polska S.A. jest partnerem
11. edycji festiwalu Królewskie Arkady Sztuki
Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem działań promocyjnych realizowanych przez innogy Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, informujemy, że podczas konferencji prasowej w dniu 05.08.2020 roku oraz wydarzeń
w ramach 11. edycji festiwalu Królewskie Arkady Sztuki organizowanych przez Zamek Królewski w
Warszawie w dniach 07-29.08.2020 roku (dalej „Wydarzenia”) będą wykonywane zdjęcia lub filmy z
przebiegu Wydarzeń, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Zdjęcia lub filmy
mogą zostać później wykorzystane w celach promocji działalności firmy i marki innogy w systemach
komunikacji wewnętrznej grupy kapitałowej innogy (np. intranet, maile ze skrzynki Informacje,
magazyn firmowy „Pod prąd”) oraz zewnętrznej (w sieci Internet z uwzględnieniem mediów
społecznościowych typu Facebook, np. innogy Polska, Miło Cię widzieć, innogy!, innogy kariera,
Instagram, LinkedIn) oraz w innych ogólnodostępnych mediach wykorzystywanych w komunikacji
zewnętrznej, w tym w prasie.
Biorąc udział w Wydarzeniu wyraża Pani/Pan zgodę na rzecz innogy Polska S.A. na utrwalanie
Pani/Pana wizerunku na fotografiach lub nagraniach video dokumentujących przebieg Wydarzenia
oraz na rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku zgodnie z powyższą informacją.
Informujemy, że w przypadku, gdy Pani/Pana wizerunek stanie się dominującym elementem kadru
filmu/zdjęcia, jego rozpowszechnienie będzie związane wyłączenie z prowadzeniem działań
promocyjnych Wydarzenia, w którym dobrowolnie bierze Pani/Pan aktywny udział.
Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę poprzez kontakt z nami: innogy Polska S.A. ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa - z dopiskiem na kopercie „RODO – Dział
Komunikacji” lub iod@innogy.com. Oświadczenie o cofnięciu zgody wykołuje skutki na przyszłość.
Utrwalanie i rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku będzie legalne do chwili cofnięcia zgody.
Oznacza to, że jeżeli Pani/Pana wizerunek został już np. opublikowany w magazynie firmowym lub
mediach społecznościowych - cofnięcie zgody nie działa wstecz.
W związku z powyższym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/a danych
osobowych (wizerunku) przez innogy Polska S.A. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, w związku z Pani/Pana udziałem w
Wydarzeniu i tym samym wyrażeniem powyższej zgody:
Administrator danych
osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest innogy Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), przy ulicy Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
pod nr KRS 0000011733, NIP 5250000794, z kapitałem zakładowym
wpłaconym w całości w
wysokości 165.066.000 zł.

Dane kontaktowe
administratora

Z innogy Polska S.A. (administratorem danych osobowych) można się
skontaktować:
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa - z dopiskiem
na kopercie „RODO – Dział Komunikacji”
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych
tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować:
• pod adresem e-mail: iod@innogy.com;
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, z dopiskiem:
„Inspektor ochrony danych osobowych”.

Dane kontaktowe
inspektora ochrony
danych osobowych

Cele przetwarzania
danych, podstawa prawna
oraz prawnie uzasadnione
interesy administratorów

Kategorie odbiorców
danych

Przekazywanie danych
poza Europejski Obszar
Gospodarczy

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w celu
określonym w treści wyrażonej przez Pana/ią zgody, a której
wyrażenie jest w pełni dobrowolne - podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest
Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ROOD), która jest
przez Panią/Pana wyrażona poprzez udział w Wydarzeniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z
wykorzystaniem Pani/Pana wizerunku lub z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z
następujących kategorii: (1) upoważnione do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, (2) spółki z grupy
kapitałowej innogy; (3) prasa, (4) podmioty świadczące usługi:
fotograficzne, informatyczne i nowych technologii, w tym dostawcy
tzw. chmury internetowej i portali społecznościowych (zwłaszcza
Facebook, Instagram).
innogy Polska zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań
wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w
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Okres przechowywania
danych

Przysługujące Pani/u
prawa

szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są
przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w
przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi,
stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia
właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności
standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pani/Pan
możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii
odpowiednich zabezpieczeń.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach w
zależności od celów:
- w celu wyrażonym w treści zgody do czasu cofnięcia przez
Panią/Pana udzielonej nam zgody,
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu
przedawnienia tych roszczeń.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich
przetwarzania lub usunięcia. Ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia
w dowolnym momencie udzielonej przez Panią/Pana zgody, a jej
cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do
czasu cofnięcia.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
innogy Polska lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane są wyżej.

Prawo sprzeciwu

Informacja o wymogu lub
dobrowolności podania
danych oraz
konsekwencjach ich
niepodania

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przyczyną sprzeciwu
musi być Pani/a szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym celu, chyba że
wykażemy istnienie ważnych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z
innogy Polska lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane są wyżej.
Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne, a jej cofnięcie nie rodzi
żadnych negatywnych skutków prawnych.
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