Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor
Ochrony Danych, 38-610 Polańczyk, ul. Bieszczadzka 18, email:
gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , b Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Kultury;

 w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą :
 podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu
czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć
informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną,
rachunkową;
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 inne

podmioty,

które

na

podstawie

stosownych

umów

podpisanych

z Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Dyrektor Ośrodka Kultury;
 inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 4 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu)

