
Załącznik nr 4 do 
Polityki Ochrony Danych Osobowych 

Opolskiego Centrum Kultury

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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
obowiązują   poniższe  informacje  i  zasady  związane  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych
osobowych. 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Opolskie  Centrum  Kultury  
w Opolu Lubelskim , ul.  Lubelska 30; 24-300 Opole Lubelskie,  tel.:  018 8272567 e-mail:
sekretariat@ockopolelubelskie.pl

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  Jaromira  Dylewskiego,
z którym można się kontaktować w formie pisemnej  za pomocą poczty elektronicznej  na
adres: iod@ockopolelubelskie.pl

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  statutowych  działań
Opolskiego Centrum Kultury, w tym w szczególności działań o charakterze rekrutacyjnym,
promocyjnym i informacyjnym, udziału w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez
Opolskie Centrum Kultury z siedzibą w Opolu Lubelskim.

4. Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a 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).

5. Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane: 

a)  podmiotom  w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi  
w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie 
z art. 28 RODO.

b) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów statutowych  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
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7. Przysługują  Pani/Panu  następujące  prawa  związane  z  przetwarzaniem  danych
osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych;

g. prawo do przenoszenia Pani/Pana 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.  Pana/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  ani  organizacji
międzynarodowych.


