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OBAVIJEST O FOTOGRAFIRANJU I SNIMANJU DOGAĐANJA
Ovim putem vas obavještavamo kako ulazite u prostor i međuprostor koji će biti sniman i
fotografiran tijekom održavanja manifestacije Baška Outdoor Festival 12.10.-14.10.2018.
Ulaskom u prostor održavanja manifestacije pristajete biti fotografirani i snimani, te da se vašim
fotografijama i snimkama učinjenim za vrijeme manifestacije upravlja na način opisan u
nastavku ove Obavijesti. Ukoliko ne želite biti snimani niti fotografirani, ljubazno molimo da ne
ulazite u prostor održavanja navedene manifestacije.
Ovim putem vas obavještavamo kako će fotografije i video snimke načinjene na ovom
događanju biti korištene za potrebe javnih promotivnih objava radi daljnje promocije događanja
te internog izvještavanja između voditelja i izvršitelja obrade podataka neograničeno do vašeg
opoziva. Objava snimki/fotografija sa manifestacije služi za promidžbene, promotivne i
marketinške potrebe Voditelja obrade i njegovog poslovanja, odnosno klijenata i partnera
Voditelja obrade i njihovog poslovanja.
Obavještavamo vas kako za objavu nemate pravo na nikakvu naknadu.
Voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka je Turistička zajednica općine Baška, Kralja
Zvonimira 114, 51523, email: tz-baska@ri.t-com.hr, tel.: *38551 856 817 koja podatke prikuplja
i vrši njihovu obradu u svrhu ovog događaja.
Dobiveni podaci biti će dostupni voditeljima obrade osobnih podataka, izvršitelju obrade
osobnih podataka, fotografu/snimatelju, te mogu biti proslijeđeni i trećim osobama u sljedećim
slučajevima:
• subjektima koji održavaju informatičke sustave Voditelja i Izvršitelja
• vezano za izradu i održavanja svih web stranica u vlasništvu Voditelja
• osobama ovlaštenima kod Voditelja i Izvršitelja za obradu Osobnih podataka, koje su
podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici i ugovorni partneri)
• pravnim savjetnicima Voditelja i Izvršitelja u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi
pravnih postupaka
• medijskim kućama i agencijama za marketing i dizajn u svrhu objave u tiskanim medijima, na
web stranicama i društvenim mrežama
• klijentima/partnerima manifestacije u svrhu promidžbe navedene manifestacije
Vaši osobni podaci bit će čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti
podataka. Voditelj i Izvršitelj obrade mogu prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan regije u
kojoj živite, uključujući SAD, ali će oni i dalje uživati adekvatnu zaštitu i zaštitne mjere koje
zahtijevaju lokalni zakoni.
Imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje
obrade, uložiti prigovor na obradu , te pravo zaprimiti osobne podatke i zatražiti prijenos svojih
podataka drugom voditelju obrade. Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a
da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privole prije nego što je ona povučena.

