Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w DOK Dzierżoniów
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) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:
1.
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury z siedzibą w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, tel.
74 64 64 660, e-mail: dyrektor@dok.pl, dok@dok.pl.
2.
Inspektor Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury można kontaktować się za pośrednictwem
e-mail: iod4@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 605937609 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnie
udzieloną zgoda; art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku
z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym; art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie
uzasadnionym interesem Administratora; w celu realizacji obowiązków wynikających w szczególności z treści:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493);
2) Statutu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury;
3) innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa
i obowiązki jednostek realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej.
4.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty uprawnione na mocy przepisów
obowiązującego prawa oraz inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
5.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, ale nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa
lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan następujące uprawienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
5) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpłynie na
przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych przez Panią/Pana jest:
1) dobrowolne - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą,
2) obowiązkowe - w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.
8.
Dalsze przekazywanie danych
Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być udostępniane tylko podmiotom trzecim i organizacjom
międzynarodowym, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
9.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, ale nie będą profilowane.

