Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek
Kultury z siedzibą w Tworogu (42-690), ul. Zamkowa 1;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iodgoktworog@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działalności
statutowej Ośrodka, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO; Ustawy z dn.
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; Ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej; Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie
odrębnych przepisów prawa;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania
przez Panią/Pana z usług Gminnego Ośrodka Kultury, a w przypadku
Czytelników Biblioteki zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni.
W przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu
wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania
statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu
obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia
przetwarzania,
prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 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.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji
czynności o których mowa w punkcie 3 niniejszej informacji. Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych, będzie brak możliwości realizacji czynności opisanych w
punkcie 3;
10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.

