
KLAUZULA INFORMACYJNA
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich
danych, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:
- telefonicznie: 62 784 50 14
- listownie: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach ul. Parkowa 1, 98-420  Sokolniki 
- e-mail:  goksit@sokolniki.pl
2. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych

– Sławomir Mazur,  z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail:
slawek6808@op.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c RODO

polegającego na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- w celu wykonania umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- w celu podjęcia działań rozliczeniowych,  które  ciążą  na  administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w
związku  z  wystawieniem   faktur   VAT,   realizacją   umowy,   dokonywania   rozliczeń  oraz  dochodzenia
ewentualnych roszczeń;

- w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

4. Państwa  dane  osobowe  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym  tylko  i  wyłącznie  w  przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów
prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Administratora  usługi, z
którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych dla których Administratorem Danych jest Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach (odbiorcami danych są organy publiczne i podmioty będące stronami
umów cywilno-prawnych o zawieranych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

5. Administrator Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i  Turystyki w Sokolnikach nie przekazuje danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do
realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a
po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków,
w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w
przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych,  ich
sprostowania,  żądania  ich  usunięcia,  a  także  prawo  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  przenoszenia  oraz
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy
administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego. 

8. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  osobowych,  przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie  danych  osobowych  jest  obligatoryjne   w  oparciu  o  przepisy  prawa,  a  w  pozostałym  zakresie  jest
dobrowolne. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych
może skutkować odmową rozpatrzenia wniosku.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      


