
Informacja na temat przetwarzania danych osób zgłaszających swój udział w Webinariach 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników naszych webinariów jest Centrum Kultury 
Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Szpitalnej 5/18 (dalej Administrator lub CKF), wpisane do Rejestru Instytucji Kultury 
prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Centrum. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych w CKF realizowany jest za pośrednictwem adresu: daneosobowe@ckf.waw.pl. 
3. Pani/Pana dane w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail zostały uzyskane przez CKF z 
platformy Zoom w momencie rejestracji Pani/Pana na webinarium „ADAPTACJE LITERATURY WG 
WAJDY. Jak poprowadzić inspirującą lekcję z języka polskiego” 
4. Dane będą przetwarzane na podst. art. 6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Podanie danych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do umożliwienia Pani/Panu udziału w webinariach organizowanych przez CKF. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników CKF. Dane 
mogą również zostać udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, np. zaangażowanym w 
obsługę informatyczną CKF. 
4. Ponadto, jeśli wyrazi Pan/i dobrowolną zgodę, Pani/Pana dane zostaną dodane do bazy 
mailingowej CKF i przetwarzane w celu wysyłania Pani/Panu informacji o bieżących wydarzeniach 
organizowanych przez CKF w przyszłości. 
5. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji 
dotyczącej organizowanego wydarzenia, nie dłużej niż do 24 czerwca 2022 roku. Po tym czasie 
Pana/Pani dane zostaną usunięte. 
6. W przypadku wyrażenia zgody na dodanie Pani/Pana danych osobowych do bazy mailingowej CKF, 
dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, 
przeniesienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
8. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
9. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 7, możliwa jest za pośrednictwem adresów mailowych 
daneosobowe@ckf.waw.pl lub ckf@ckf.waw.pl lub kierując pisemny wniosek na adres 
siedziby CKF. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 
podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
11. W odniesieniu do danych, których administratorem jest platforma Zoom w momencie 
rejestracji Uczestnika, informacje na temat przetwarzania danych dostępne są na stronie 
https://zoom.us/privacy-and-legal 
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