Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
Administratorem państwa danych osobowych (ADO) jest dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury z siedzibą w (74100) Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 17, e-mail: sekretariat@gdk.com.pl, numer telefonu: 91 416 25 20.
W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail iod@gdk.com.pl lub numerem telefonu 91 416 25 20.
Przetwarzanie danych osobowych
Gryfiński Dom Kultury wykonuje zadania publiczne o charakterze edukacyjno-kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów
prawa oraz działalności statutowej placówki. Państwa dane przetwarzane na podstawie prawa, m. in. ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gryfińskiego Domu Kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód.
Administrator danych osobowych (ADO) przetwarza państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania,
któremu poddawane są państwa dane osobowe, ich podanie może być dobrowolne, niezbędne do realizacji
umowy lub wymagane przepisami prawa.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych administratora danych osobowych (ADO);
b) realizacji umów;
c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych (ADO), w szczególności w zakresie prowadzenia działalności artystycznej (Ustawa z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);
d) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez państwa pisemnej zgody w
zakresie i celu wskazanym w tej zgodzie, a w szczególności:
- upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury za pośrednictwem różnorodnych form przekazu;
- rozwijania wśród dzieci i młodzieży zainteresowań amatorską twórczością artystyczną;
- organizowania konkursów, warsztatów, wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych,
- łączenia działalności artystycznej z działalnością promocyjną, wystawienniczą, wydawniczą, reklamową i innymi.
Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być firmy obsługujące sprzedaż biletów, hostingowe, serwis IT,
obsługujące monitoring wizyjny, wysyłkę biuletynów internetowych, a także uprawnione organy administracji
publicznej na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi
przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania wyrażonych przez państwa zgód.
W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych administratora danych osobowych (ADO), państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi
mogą być:
a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) inne podmioty upoważnione do odbioru państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
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c) podmioty, które przetwarzają państwa dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych (ADO)
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Podanie przez państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli zostało to określone w przepisach prawa lub
dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, która ma na celu zawarcie umowy lub udział w wydarzeniach lub zajęciach organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury. Konsekwencją niepodania danych może być
brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.
Państwa dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą poddawane profilowaniu.
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych przysługują wam następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością;
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach,
gdy:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą - do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą;
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy;
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną - kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.
Przekazywanie danych poza obszar EU
Jest taka możliwość, ale wyłącznie za państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów miedzynarodowych, których zasięg wykracza poza kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. W przypadku korzystania z usług podmiotów, z którymi współpracujemy, prosimy o zapoznanie się z
regulaminami tych usług. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Monitoring wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji, budynek główny Gryfińskiego Domu
Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 oraz filii w Pałacyku pod Lwami i jego bezpośrednie otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest Gryfiński Dom Kultury (w przypadku budynku głównego) i Agencja Ochrony Osób i Mienia „Scorpion-Jack” z siedzibą w (74-100) Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 (w przypadku Pałacyku pod Lwami).
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Jeśli chcesz wiedzieć więcej
Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych, ewentualnego obowiązku
lub dobrowolności ich podania oraz potencjalne konsekwencje ich niepodania można otrzymać od naszych
pracowników, zapoznając się z regulaminami imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub ADO.
Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uznacie państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez ADO odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa, przysługuje wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny kontakt do organu nadzorczego oraz informacje o sposobie
wniesienia skargi umieszczone są na stronie www.uodo.gov.pl.
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