
Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnika zajęć organizowanych przez OCK  w Opolu Lubelskim z 

dn.2.09.2020 r. 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku. 
w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim 

 
W związku z. art. 13  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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), 

informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych w postaci wizerunku jest 

Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim , ul. Lubelska 30; 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 081  827 2567 e-

mail: sekretariat@ockopolelubelskie.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Wojciecha Podlaskiego, z którym można się 

kontaktować w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@ockopolelubelskie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe przetwarzane są w celach: 

1. realizacji statutowych działań Opolskiego Centrum Kultury, w tym w szczególności działań o charakterze 

rekrutacyjnym, promocyjnym i informacyjnym;  
2. udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Opolskie Centrum Kultury  

z siedzibą w Opolu Lubelskim; 
3. prowadzenia ewidencji/rejestru czytelników księgozbioru Biblioteki. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą; c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; i e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016); 
b) art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1191, 1293, 1669, 2245, 2339) - wizerunek. 
5. Odbiorcy danych  

− pracownicy i zleceniobiorcy Opolskiego Centrum Kultury; 

− podmioty  w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi  

w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 

RODO 

− podmioty lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

− odbiorcy witryn www administrowanych przez Opolskie Centrum Kultury. 
6. Okres przechowywania danych osobowych  
Dane osobowe oraz  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów statutowych 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych lub do momentu wycofania 

zgody. 
7. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz danych 

osobowych w postaci wizerunku. 
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
b. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych; 
g. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych. 
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

w Opolskim Centrum Kultury  w Opolu Lubelskim, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w przypadku uczestniczenia w zajęciach 
i wydarzeniach organizowanych przez Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. Odmowa podania 

wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości  udziału   

w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. 
11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
12.      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 


