KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK i GŁOS ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W RAMACH
DZIAŁAŃ INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH NFZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:
● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Prezesa NFZ, z którym mogą się Państwo
skontaktować w następujący sposób:
▪ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
▪ za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby administratora: jw.
 za pomocą platformy ePUAP: jw.
 e-mailem: iod@nfz.gov.pl
● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe, w szczególności wizerunek i głos będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz
promowania działań Funduszu za pośrednictwem dowolnego medium, a w szczególności: telewizji
naziemnej, satelitarnej i kablowej, radia, prasy i Internetu w szczególności: mediów internetowych
w tym stron internetowych NFZ oraz mediów społecznościowych, w szczególności: facebook, twitter,
youtube, instagram. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:
▪ RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a, c, e
▪ ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 81 ust. 1,
▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane będą dostępne publicznie w wyżej wskazanych mediach informacyjnych, w związku z czym
mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Ponadto, Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe dostępne publicznie w wyżej wskazanych mediach informacyjnych, przez okres ich
funkcjonowania, zgodnie z ich politykami prywatności lub do czasu wskazanego w wyrażanej zgodzie,
albo do chwili wycofania zgody. Ponadto w zakresie danych zawartych w zgodzie, Państwa dane osobowe
będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustaw
szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje:
▪ prawo dostępu do treści swoich danych;
▪ prawo do sprostowania danych;
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania;
▪ prawo do przenoszenia danych;
▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
▪ prawo do bycia zapomnianym.
Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Państwa udział w utrwalaniu wizerunku i głosu przez NFZ jest dobrowolny. Podanie przez Państwa danych
osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne dla możliwości publikacji Państwa wizerunku i głosu
w mediach informacyjnych. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości publikacji Państwa
wizerunku w mediach informacyjnych.

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
ORAZ PROFILOWANIA
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Prezesa NFZ nie wykorzysta Państwa danych do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. Jednakże po stronie mediów
informacyjnych może pojawić się proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również
profilowania.

….…………………………………
miejscowość, data

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
w celach informacyjno-promocyjnych NFZ

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że:
 zapoznany(a) z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych
osób, których wizerunek i głos zostanie opublikowany w ramach działań informacyjno promocyjnych NFZ,
wyrażam zgodę na nieodpłatne*/odpłatne* (na warunkach ustalonych w umowie na
rozpowszechnianie wizerunku) przetwarzanie nieograniczone czasowo*/ ograniczone czasowo*
do…………………….. (do czasu istnienia celu przetwarzania, na czas prowadzenia działań
informacyjno - promocyjnych) przez Narodowy Fundusz Zdrowia moich danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, a w szczególności wizerunku i głosu, w zakresie, nieograniczonego
używania, rozpowszechniania, utrwalania, obróbki, przekształcania, modyfikacji, łączenie wizerunku
z tekstem i/lub innymi zdjęciami i/lub elementami graficznymi, powielania, przesyłania,
przechowywania w celu promowania działań Funduszu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że
moje dane osobowe w zakresie wizerunku i głosu będą rozpowszechniane za pośrednictwem
dowolnego medium, a w szczególności telewizji naziemnej, satelitarnej i kablowej, radia, prasy
i Internetu.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż nagranie mojej wypowiedzi, publikacja zdjęcia może
zostać upublicznione za pośrednictwem kanałów informacyjnych NFZ wyszczególnionych
w klauzuli informacyjnej.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………………………….
Nazwisko imię
*niepotrzebne skreślić

..…….………………………………
data i czytelny podpis

