
ZASADY i INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI 

 

1. FOTOBUDKA – oznacza  zautomatyzowane, bezobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcie użytkownika oraz ma możliwość wysłania  

na wskazany przez użytkownika adres e-mailowy wykonanego zdjęcia, dalej zwana „FOTOBUDKĄ” 

2. FOTOBUDKA funkcjonuje jako część projektu kulturalno-edukacyjnego Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa”, dalej zwanego „projektem”, 

realizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa” w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej 

państwowości. 

3. Biuro Programu „Niepodległa” – państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9, 00 – 052 Warszawa, wpisana  

do rejestru państwowych instytucji kultury pod numerem RIK: 100/2017, dalej zwany „BPN” lub „Organizatorem” 

4. Operator projektu: Dariusz Przebinda prowadzący działalność pod firmą: Dariusz Przebinda TOPRODUCTION KOMPANIA ARTYSTYCZNO 

– PROMOCYJNA z siedzibą w Krakowie (30-217 Kraków) przy ul. Zygmunta Wyrobka 10, podmiot odpowiedzialny na podstawię odrębnej 

umowy zawartej z BPN za kompleksową organizację projektu. 

5. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 (szesnaście lat).  

6. FOTOBUDKA umożliwia wykonanie zdjęcia pojedynczego użytkownika wykonanego na wybranym cyfrowo generowanym tle z jednym  

z sześciu tzw. Ojców Niepodległości (tj. wizerunkiem: Józefa Piłsudskiego albo Ignacego Daszyńskiego, albo Romana Dmowskiego, albo 

Wojciecha Korfantego, albo Ignacego Jana Paderewskiego, albo Wincentego Witosa). Użytkownik ma możliwość, dokonując wyboru na panelu 

sterującym FOTOBUDKI, wysłania wykonanego zdjęcia na wpisany przez siebie, należący do użytkownika adres e-mail. 

7. Korzystanie z FOTUBUDKI jest dobrowolne i odbywa się na zasadach wynikających z dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.  

8. Użytkownik odpowiada na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone przy okazji korzystania z FOTOBUDKI, co oznacza 

odpowiedzialność zarówno za szkody będące konsekwencją uszkodzenia samej FOTOBUDKI, jak i panelu sterowania FOTOBUDKI.  

9. Na panelu FOTOBUDKI pojawiają się odpowiednie komendy/zapytania, których wybór warunkuje możliwość skorzystania z usług oferowanych 

przez FOTOBUDKĘ.  

10. Jako pierwsze pojawia się pytanie: „CZY CHCESZ SKORZYSTAĆ Z FOTOBUDKI?”. Odpowiedź twierdząca na ww. pytanie jest 

równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.   

11. W przypadku udzielenia przez użytkownika twierdzącej odpowiedzi na pytanie wskazane w pkt. 10, na panelu FOTUBUDKI pojawi się 

następujące pytanie: „CZY MASZ UKOŃCZONE 16 LAT?”. W przypadku, w którym na panelu FOTUBUDKI użytkownik na powyższe 

pytanie udzieli odpowiedzi „NIE”, to wówczas na panelu FOTUBUDKI pojawi się następująca prośba: „PROSZĘ O WYRAŻENIE ZGODY 

PRZEZ TWOICH OPIEKUNÓW NA PRZETWARZANIE PRZEZ BIURO PROGRAMU „NIEPODLEGŁA” TWOICH DANYCH 

OSOBOWYCH POZYSKANYCH PODCZAS KORZYSTANIA Z FOTOBUDKI.”. Wyrażenie zgody pozwoli na skorzystanie przez 

użytkownika, który nie ma ukończonych 16 lat, z funkcjonalności oferowanych przez FOTOBUDKĘ.  

12. Jeżeli na pytanie w pkt 10 odpowiedz twierdząco,  pojawia się pytanie: „CZY WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ 

BIURO PROGRAMU „NIEPODLEGŁA” TWOICH DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PODCZAS KORZYSTANIA  

Z FOTOBUDKI?”. Zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług FOTOBUDKI.  

13. Po wykonaniu zdjęcia, pojawi się następujące pytanie: „CZY CHCESZ PRZESŁAĆ WYKONANE ZDJĘCIE NA WSKAZANY PRZEZ 

SIEBIE ADRES E-MAIL?”. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na to pytanie użytkownik samodzielnie wpisuje na panelu 

FOTOBUDKI adres e-mail, na które zostanie wysłane zdjęcie wykonane w FOTOBUDCE. 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Ze względu na to, że wskazany przez użytkownika adres e-mail oraz utrwalony wizerunek mogą stanowić dane osobowe osoby fizycznej, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), w szczególności  

w zakresie art. 13 RODO Organizator w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku informacyjnego  informuje, że: 

1) Administratorem pozyskanych danych osobowych jest BIURO PROGRAMU „NIEPODLEGŁA”, adres siedziby: ul. Mazowiecka 9, 00 – 052 Warszawa. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@niepodlegla.gov.pl,   

2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: wykonania zdjęcia użytkownika, zgodnie z dyspozycją użytkownika oraz wysłania wykonanego zdjęcia zgodnie z dyspozycją użytkownika na wskazany przez użytkownika adres e-mail, 

3) Zakres przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych:  utrwalony, na wykonanym w wyniku skorzystania z usługi FOTOBUDKI zdjęciu, wizerunek użytkownika lub adres e-mail użytkownika wskazany przez użytkownika usługi 

FOTOBUDKI (dane osobowe), 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest: Administrator, Operator projektu oraz podmiot, któremu Administrator powierzył świadczenie usług w zakresie administrowania serwerami oraz usługami poczty elektronicznej.  

5) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. w celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z oferowanej przez Administratora usługi FOTOBUDKI i jej funkcjonalności). 

6) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 

tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, nie dłużej niż okres realizacji projektu tj. do 31 października 2021 roku. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania 

zobowiązany jest Administrator, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

c) usunięcia swoich danych art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO, 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,  

g) do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. 

9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z usługi FOTOBUDKI i jej funkcjonalności. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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