KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SOLCU NAD WISŁĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych uprzejmie informuje się że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Solcu
nad Wisłą (dalej GOK), reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Solcu nad Wisłą- Panią Mariolę Kolenda, tel. (48)37-61-315,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Roksana Dąbrowska-Czerwonka,
e-mail: iod@solec.pl, tel. (48)37-61-266, pokój nr 4 Urzędu Gminy w Solcu nad
Wisłą,
3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą w celu wykonania zadań GOK
i innych prawnych obowiązków, w tym umownych GOK (art. 6 ust. 1 lit.c RODO)
oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów GOK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,
5) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane do momentu realizacji celu
przetwarzania danych osobowych (przez okres zgodny z archiwizacją),
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
ust. 2 lit. a)),
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może
być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w zadaniach Gminnego Ośrodka
Kultury w Solcu nad Wisłą i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich
podania w wymaganym zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem
możliwości uczestnictwa w realizowanych przez GOK zadaniach i wykonywanych
obowiązkach prawnych, w tym umownych,
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

