Klauzula informacyjna

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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych zw. dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, 72-112
Stepnica, ul. Portowa 7, reprezentowany przez Dyrektora GOKu. Tel. 91 418 86 28.
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: mail: iod@stepnica.pl.
3) Pani / Pana dane przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa:
➢ art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze),
➢ ustawa z dnia 25 października 1997r. o prowadzeniu działalności kulturalnej;
➢ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz pozostałych przepisach prawa.
4) Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przez okres wynikający z Ustawy o archiwach
państwowych.
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest
wymogiem ustawowym.
6) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa
organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja. Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
10) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody 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.
11) Jeżeli przepisy prawa to umożliwiają, przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz
przeniesienia danych osobowych.
12) Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

