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Ogólna klauzula informacyjna RODO Ośrodka Kultury w Wieliszewie
Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne
i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych Ośrodek Kultury w Wieliszewie, należytego wykonania
zawartych umów, organizacji wydarzeń, wykonania innych celów, zadań i przedsięwzięć Ośrodka Kultury
w Wieliszewie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Ośrodek Kultury w Wieliszewie z siedzibą
w Łajskach przy ul. Moniuszki 2, 05-119 Legionowo – reprezentowany przez Dariusza
Skrzydlewskiego – Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie,
za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@wieliszew.pl, nr tel. 539-304-536.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań statutowych Ośrodka Kultury w Wieliszewie i innych prawnych
obowiązków, w tym umownych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Kultury w Wieliszewie (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi,
marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenie zestawień i analiz;
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być:
a) 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;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Kultury
w Wieliszewie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor
Ośrodka Kultury.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu
na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia
swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz
adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
8. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji
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