KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm.
Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane
Państwa dane osobowe Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 13,
82-500 Kwidzyn, w imieniu której działa Dyrektor Marek Wawryniuk. Kontakt z Dyrektorem:
 drogą papierową na adres: ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn , oraz
 mailowo: kck@kck-kwidzyn.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych
osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jan Fabiszak, mogą Państwo się
skontaktować wysyłając maila na adres: iod-kck@kck-kwidzyn.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej z późn. zmianami).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu dla którego
zostały zebrane. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy Twoich danych
Państwa dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy
zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków
prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze,
konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.:
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji działań w Kwidzyńskim Centrum Kultury
i może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach a brak ich podania może skutkować
brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

