
        

Załącznik nr 3 
 

 

 

 

  Klauzula zgody w związku z realizacją zadań statutowych Centrum Kultury w Śmiglu 

 
Administratorem podanych danych osobowych jest: Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel; 

 

W Centrum Kultury został wyznaczony Inspektor Ochrony, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: ck@ck-smigiel.pl, lub 

telefonicznie tel. 65 51 17 814; 

 

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych Centrum Kultury w Śmiglu – celów dydaktycznych, 

wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji; 

 

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U. 2017 r. poz. 862). Rozporządzenie 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 osobowych -RODO); 

 

Zebrane dane będą przechowywane do: ukończenia zadań statutowych. Następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt 

i zniszczone w określonym czasie niezbędnym do usunięcia danych; 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 15-17 rodo), 

ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18 rodo), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20 rodo), prawo wniesienia 

sprzeciwu (szczegóły w art. 21 rodo), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów 

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych); 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia zadania. 

 

………………………………………………………………………… 
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