Przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
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. Inspektor Ochrony Danych: Bernadeta Donder. Kontakt: iodpusz@wp.pl
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) realizacji obowiązku prawnego oraz wykonania zadao realizowanych w interesie publicznym (podstawa
z art. 6 ust 1 lit. c i e RODO), wynikającego w szczególności z:
 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach, oraz innych przepisów powszechnie
obowiązujących i aktów prawa miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek
realizujących zadania w zakresie działalności kulturalnej;
b) realizacji zawartej z Paostwem umowy, również poprzez akceptację regulaminu i przystąpienie do
uczestnictwa, co w szczególności dotyczy zakupu biletów oraz uczestnictwa w warsztatach - podstawą
prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzad dane
osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do
zawarcia umowy;
c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgoda dotyczy w szczególności przetwarzania Paostwa danych osobowych
zawartych w formularzu kontaktowym.
4. Paostwa dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach
prawa, a następnie przechowywane w archiwum przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie
akt . Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody lub
ustania celu przetwarzania.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Paostwo prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą
naruszad tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo
do ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – jeżeli
spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20RODO)
i sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) - z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa.
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. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody ma
charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy podanie danych osobowych jest wymogiem
koniecznym.
9. Administrator utrwala oraz upublicznia dla celów dokumentacji oraz promocji swojej działalności na
stronie internetowej oraz w portalu społecznościowym Facebook wizerunek osób uczestniczących
w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i imprezach, w postaci materiałów zdjęciowych
i filmowych, ukazując osoby uczestniczące jako szczegół ogólnej zbiorowości. Administrator nie pobiera
zgody na publikację wizerunku, gdyż na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby
stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
10.Na upublicznienie wizerunku osób biorących udział w zajęciach i warsztatach organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach pobierana jest odrębna zgoda.
11. Dostęp do polityki prywatności Facebooka: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

