
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 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 „RODO” (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), informujemy o zasadach 

przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach osobom, których te dane dotyczą. 

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest GMINNY OŚRODEK KULTURY W PAWŁOWICACH, 

ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice, tel. 3247 22 570, e-mail: gokpawlowice@hoga.pl 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

a) W celu podjęcia działao przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy; 

b) w celu zatrudnienia pracowników; 

c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakooczeniu 

umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  

momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna,  

iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie 

w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do paostw trzecich. 

Osoba, której dane dotyczą, może kierowad pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, a także przysługujących w związku 

z tym uprawnieo, do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach. 

Inspektor Ochrony Danych: Bernadeta Donder. Kontakt: iodpusz@wp.pl. 


