Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem można się kontaktować pisemnie
na adres siedziby administratora Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne,
telefonicznie 501 483 725; lub elektronicznie gok_poswietne@o2.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem wyznaczył inspektora ochrony danych,
w osobie pani Marzeny Stolarskiej, z którą może się Pani / Pan skontaktować pośrednio poprzez adres
korespondencyjny Administratora Danych Osobowych lub bezpośrednio poprzez adres elektroniczny
marzena.pogoda@wp.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych działań Gminnego Ośrodka
Kultury w Poświętnem w ramach przygotowanej oferty kulturalnej oraz innych usług na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862 tekst jedn.);

art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1068 tekst jedn.)

ODBIORCY DANYCH

W celu prowadzenia działalności ustawowej i statutowej, a w szczególności konkursów, spotkań, warsztatów
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;

inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

-

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, a także danych osób, nad którymi
sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa
się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a tekst jedn. Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane będą gromadzone w rejestrach przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na postawie
stosownych zgłoszeń.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z oferty kulturalnej i usług
Gminnego Ośrodka Kultury w szczególności: udziału w konkursach, warsztatach, zajęciach, spotkaniach,
kursach, korzystania z pracowni internetowej.

