
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGADZAJĄCYCH SIĘ NA 
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządze-
nia  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

I. Informacje o:
a) Współadministratorach Danych Osobowych:

Nazwa Administratora 
Danych Osobowych

Adres Nazwa Centrum 
Handlowego

Dane kontaktowe

KLP Poznań sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Poznań Plaza Tel. 22 356 69 50
e-mail: 
iod.pl@klepierre.com

Klepierre Management
Polska sp. z o.o

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

                _ Tel. 22 356 69 50
e-mail:
iod.pl@klepierre.com

Dodatkowe informacje o Spółkach Grupy Klepierre dostępne są na stronie www.mojecentrum.com.

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych Adres Dane kontaktowe

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

e-mail:
iod.pl@klepierre.com

Pod ww. adresem można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w sprawach związanych z 
ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych.

II. Definicje: 
Administrator informuje, że:  
1. Dane osobowe – Dane osobowe/dane - oznaczają infor-

macje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa 
do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą moż-
na bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczegól-
ności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwi-
sko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychicz-
ną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość oso-
by fizycznej. 

2. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, or-
gan publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia 
się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trze-
cią; organy publiczne, które mogą otrzymywać dane oso-
bowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z pra-
wem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane 
za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy 
publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych 
mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania, 
przy czym przez sformułowanie „strona trzecia” rozumie się 
osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub 
podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, 
podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnie-
nia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą 
przetwarzać dane osobowe.

3. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub praw-
ną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który prze-
twarza dane osobowe w imieniu Administratora. 

4. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wy-
konywanych na danych osobowych lub zestawach danych 
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautoma-
tyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub mo-
dyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub in-
nego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6. Usuwanie danych – trwałe zniszczenie danych osobowych 
lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie toż-
samości osoby, której dane dotyczą.

7. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, 
konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, któ-
rym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia 
lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Każda 
osoba ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które-
go dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych: 
1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych: 

a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - wykorzystanie wizerunku w pu-
blikacjach w celach informacyjnych, marketingowych, 
sprzedażowych, reklamowych – wydawanych w formie 
papierowej oraz elektronicznej (publikacji na stronie in-
ternetowej, mediach społecznościowych na profilach 

Administratora Danych Osobowych (w tym Facebook, 
Instagram, Twitter), emitowanie w trakcie konferencji, 
spotkań, przetwarzanie na komputerach, wysyłanie do 
podmiotów trzecich, nagrywanie na elektronicznych no-
śnikach informacji i przekazywanie ich do osób i podmio-
tów trzecich oraz załączanie do publikacji wydawanych 
w wersji papierowej), dane będą przetwarzane na pod-
stawie uzasadnionego interesu prawnego Administrato-
ra Danych Osobowych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na 
przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym 
momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wyko-
nanych przed jej wycofaniem.

3. Kategorie odnośnych danych osobowych: wizerunek. Kate-
goria osób: uczestnicy Imprezy PSIA EDUKACJA organizo-
wanego na zlecenie Administratora Danych Osobowych.

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o katego-
riach odbiorców: Administrator może powierzyć dane do 
przetwarzania  podmiotom świadczącym usługi w imieniu 
lub na rzecz Administratora zgodnie z umową powierzenia 
przetwarzania danych, w szczególności: dostawcom usług 
zaopatrujących Spółki Grupy Klepierre w rozwiązania tech-
niczne oraz organizacyjne (w szczególności podmioty świad-
czące usługi w zakresie organizowania konkursów, imprez 
eventów), dostawcom usług prawnych, audytorskich i do-
radczych oraz wspierających Spółki Grupy Klepierre. 

5. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych od-
biorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 
oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 
Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypad-
ku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 
ust. 1 akapit drugi RODO: dane osobowe nie zostaną prze-
kazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-
dowej. 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) czas potrzebny do realizacji zamierzonych celów, z za-

strzeżeniem prawnych możliwości archiwizowania, obo-
wiązku przechowywania określonych danych lub ich ano-
nimizacji, przy czym okres przetwarzania nie przekroczy 
6 miesięcy.

7. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane przekazywa-
ne przez podmiot danych bądź lub osobę sprawującą funk-
cję kuratora/opiekuna. 

8. Informacja o profilowaniu: nie dotyczy. 
IV. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo 
do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych 
osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, 
której dane osobowe zostały przekazane do:

Nazwa organu nadzoru Adres Dane kontaktowe

Prezez Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Tel.: 606-950-000
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – każda osoba ma pra-
wo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia in-
formacji o przetwarzanych danych: 
a) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do zło-

żenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji 
o przetwarzanych danych,

b) osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swo-
ich danych osobowych, a także do uzyskania kopii swo-
ich danych osobowych,

c) Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ter-
minie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, 
której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych 
w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO 
(żądanie dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i prze-
noszenia danych). W razie potrzeby termin ten można 
przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skompli-
kowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie 
miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje 
osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu termi-
nu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której 
dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, 
w miarę możliwości informacje także są przekazywane 
elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, za-
żąda innej formy,

d) jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku 
z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie 
– najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żąda-
nia – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach 
niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skar-

gi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków 
ochrony prawnej przed sądem,

e) jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do 
tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może za-
żądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwier-
dzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą,

f) Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym 
w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, 
której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzie-
lić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość 
osoby, której dane dotyczą.

4. Informacja o prawie wniesienia żądania wniesienia sprostowa-
nia jej danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania 
od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących 
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględ-
nieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma 
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobo-
wych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświad-
czenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do zło-
żenia żądania w każdym czasie u Administratora.

5. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia prze-
twarzania danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żą-
dania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej da-
nych w następujących przypadkach: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość da-

nych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi 
sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której 
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do ce-
lów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 
dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz-
czeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec prze-
twarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnio-
ne podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

 Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe 
będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wy-
łącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu usta-
lenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

6. Informacja o prawie do przenoszenia danych: osoba, której 
dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła 
administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe 
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administra-
tora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na pod-
stawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
7. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza-

nia danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowol-
nym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej 
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie 
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wy-
każe on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wol-
ności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: oso-
ba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora 
niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, 
a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okolicz-
ności: 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zo-

stały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
b) brak jest podstawy prawnej przetwarzania; 
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec prze-

twarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 
podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, 
wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania; 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania 

się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 
lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Ad-
ministrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem 
usług społeczeństwa informacyjnego.


