
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu (ul. Jana 
Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz) jest Administratorem Twoich danych przetwarzanych 
w ramach korzystania ze zorganizowanych przez bibliotekę wydarzeń online (spotkań, zajęć, 
warsztatów itd.) na platformie pracy zdalnej ClickMeeting (https://clickmeeting.com/pl) 

Inspektor ochrony danych 

Możesz się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych mailowo 
- iodo@biblrac.pl lub w siedzibie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy dane osobowe, aby umożliwić Ci wzięcie udziału w organizowanym online 
wydarzeniu. Dane osobowe będą także przetwarzane do celów promocyjnych oraz 
dokumentacyjnych.  

Możemy zbierać następujące dane: 
a. imię; 
b. adres email; 
c. dane przetwarzane automatycznie w toku korzystania z platformy (usługi) ClickMeeting 
(dane o korzystaniu z Usługi, dane przetwarzane przy użyciu plików cookies, dane 
przetwarzane przy użyciu plików nawigacji witryn internetowych, dane o lokalizacji, dane o 
przeglądarce internetowej, dane IP urządzenia).  
 
Może się także okazać, że będziemy przetwarzać inne dane, które nam przekażesz podczas 
korzystania z platformy takie jak np. nazwisko; pseudonim; wizerunek; dodatkowe dane 
kontaktowe, IP uczestników webinarów, dane o uczestnictwie w webinarze, informacje 
przekazane przez uczestników webinarów. 

Podane przez Ciebie  dane osobowe: imię/nazwa oraz nazwisko (jeśli je wskazałeś) podczas 
rejestracji na wydarzenie, jak również informacje podane przez Ciebie na czacie w trakcie 
trwania wydarzenia, mogą być widoczne dla innych uczestników tego wydarzenia. 
Dodatkowo, jeśli jesteś prezenterem lub prezenter wydarzenia udzieli Tobie uprawnienia do 
transmisji audio lub video, Twój głos lub wizerunek będą udostępnione innym uczestnikom 
tego wydarzenia.  

Możemy zdecydować o udostępnieniu nagrania z wydarzenia szerszej liczbie odbiorców, np. 
opublikować wideo na naszym kanale w usłudze YouTube, wrzucić wideo z wydarzenia na 
Facebooka lub przeprowadzić live streaming – w takim przypadku Twoje dane osobowe 
widoczne na tym nagraniu będą mogły zobaczyć osoby trzecie.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda.  

Klikając przycisk „DOŁĄCZ” w wysłanym do Ciebie przez nas zaproszeniu na wydarzenie (lub 
klikając w udostępniony link do wydarzenia), wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych 
przez Ciebie danych osobowych.  

https://clickmeeting.com/pl
mailto:iodo@biblrac.pl


Podmiot przetwarzający, odbiorcy danych 

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, 
podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w 
celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 
informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym 
kontekście nie jest dozwolone. 

Podmiotem przetwarzającym jest dostawca platformy do pracy zdalnej firma ClickMeeting 
sp. Z o.o. z siedzibą  w Gdańsku (80-387), ul. Arkońska 6, bud. A4. 

Na stronie www.clickmeeting.com w zakładce „Informacje prawne” dostępna jest Polityka 
Prywatności (https://clickmeeting.com/pl/legal?_ga=2.143516412.810954030.1590566662-
658304324.1590566662#legal-privacy-policy). Dowiesz się z niej w jaki sposób ClickMeeting 
przetwarza oraz chroni Twoje dane osobowe. Prosimy – zapoznaj się z tymi informacjami.  

Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane 
nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia wydarzenia oraz działań promocyjno-
marketingowych i dokumentacyjnych z nim związanych, chyba że przepisy prawa stanowią 
inaczej.  
W przypadku nagrywania wydarzenia Twoje dane w postaci wizerunku oraz wszystkie inne 
dane udostępnione podczas trwania wydarzenia (wpisy na czacie, wizerunek, nagrania głosu 
itd.) będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 
  
Prawa osób, których dane dotyczą 

Masz prawo do: 

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
2) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
3) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych; 
6) do usunięcia danych osobowych; 
7) do przeniesienia swoich danych osobowych. 

Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 
wydarzeniu.   
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