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Klauzula informacyjna GOK w Zaniemyślu 

 

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu ul. 

Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl, nr tel. 61 285 71 50, adres e-mail gokir@zaniemysl.pl. 

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, pana Ryszarda Kujawskiego, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej odo24@wp.pl lub korespondencyjnie na adres 

wskazany w pkt.1.  

 

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana/dziecka dane osobowe w celu: 

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

- na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych każdorazowo w celu określonym treścią zgody, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych, np. firma informatyczna. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora,  w ramach dokumentacji 

prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji.  

 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- 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; 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie  będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą 

profilowane. 

 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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