Przetwarzanie danych osobowych

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 w treści RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Paostwa Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice (dalej w treści zwany:
Administratorem).
Kontakt
z
Administratorem:
tel.
324722570,
e-mail:
gokpawlowice@hoga.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez wysłanie pisma na adres
pocztowy lub e-mail Administratora z dopiskiem „IOD”. Aktualny bezpośredni kontakt
z inspektorem ochrony danych jest aktualizowany na stronie internetowej Administratora obecnie iodpusz@wp.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji postanowieo
niniejszej umowy oraz podjęcia niezbędnych działao przed jej zawarciem –w związku
z art.6 ust.1 lit b) RODO oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa przez Administratora danych - w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakooczeniu
umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
a wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzeniem ewentualnych
roszczeo przez strony umowy, a następnie przechowywane w archiwum zakładowym przez
okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych Mają
Paostwo prawo do dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania danych. Realizacja wyżej wymienionych praw przez
Administratora danych musi byd zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Dane nie są przekazywane do paostw trzecich.
8. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy a ich niepodanie skutkuje
brakiem możliwości skorzystania z usługi wynajmu pomieszczeo w Gminnym Ośrodku
Kultury.

