Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - - iod.gokdywity@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako
usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji
zadań jednostki
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością udziału w zajęciach będących w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach oraz
nawiązania kontaktu w przypadku odwołania/ zmiany godzin zajęć.
9) mają Państwo prawo (w uzasadnionym przypadku) do żądania od administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także
żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
1. Jak przetwarzamy dane osobowe?
Jesteśmy w świetle przepisów administratorem Państwa danych osobowych.
Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie
odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że za dbamy o to aby były
przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi
przepisami.
2.W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane
osobowe?
Pozyskiwane od Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób
określony w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do
zrealizowania konkretnego celu. Na podstawie prawa – w celu wypełniania
ciążących na Gminnym Ośrodku Kultur y w Dywitach obowiązków prawnych oraz
zadań realizowanych w interesie publicznym, realizacji umów, oraz ochrony i
dochodzenia roszczeń, dla ochrony Państwa żywotnych interesów lub na
podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.
3. Dodatkowe informacje o da nych osobowych Komu przekazujemy Państwa
dane?
W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do
przetwarza nia podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W
szczególności:

- pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach w celu realizacji zadań
służbowych
-upoważnionym podmiotom zewnętrznym zajmujących się obsługą naszego
Ośrodka jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania Państwa danych
-podmioty zewnętrzne uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszego
Ośrodka mające na celu realizacje zleconych usług/ współpracy będących
elementem działalności domu kultury
- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty w celu wypełnienia
ciążących na nich obowiązkach prawnych.
4.Okres przechowywania danych osobowych
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania. Po jego upłynięciu dane mogą być dalej przechowywane jeżeli
zaistnieje obowiązek ich przechowywania wynikający z przepisów prawa
Dane przechowywane na podstawie zgody mogą zos tać usunięte po jej
cofnięciu.
5. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
- sprostowanie (poprawienie) danych;
- usunięcie danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
zadań realizowanych w interesie publicznym,
- ograniczenie przetwarzania danych
-dostęp do danych oraz ich przeniesienia
7. Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu
wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania
danych w tym celu. Warunkiem jest jednak to, aby cel przetwarzania nie
wynikał z nałożonego na administratora obowiązku prawnego, nie był związany
z utrzymaniem porządku publicznego czy ochrony interesów żywotnych osoby,
której dane dotyczą.
8. Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do
wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego
prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na
określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą
Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem
wykorzystania Państwa danych przed cofni ęciem takiej zgody).
9. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa.

