Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

Informacja o polityce prywatności

Szanowni Państwo,
w związku z możliwością przetwarzania Waszych danych osobowych oraz wejściem w życie 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, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Gryfiński Dom Kultury, z siedzibą w Gryfinie (74-100), ul. Szczecińska 17, adres
poczty elektronicznej: sekretariat@gdk.com.pl, numer telefonu: +48 91 416 25 20, zwany dalej
Administratorem.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f 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 (Dz. U. UE L2016, Nr 119,
s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji wybranych przez Państwa usług i wydarzeń realizowanych przez Gryfiński Dom Kultury w celu:
a) wykonywania zawartych z Państwem umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 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 (Dz. U. UE L2016, Nr
119, s.1) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą;
b) wykonywania umów z podmiotem, którego Państwo mogą być przedstawicielem w kontaktach z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter
wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem;
c) przekazywania informacji dotyczących Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
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d) bieżącej komunikacji prowadzonej drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres występowania po stronie Administratora interesu wskazanego celu powyżej.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora
umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych obowiązków/umów.
6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora i dostępnym pod adresem: Gryfiński Dom
Kultury, Gryfino (74-100), ul. Szczecińska 17, adres poczty elektronicznej: iod@gdk.com.pl,
numer telefonu: +48 91 416 25 20.
7. Podanie danych osobowych, w zależności od sytuacji może być:
- warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
- warunkiem zawarcia umowy;
- warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy prowadzonej na podstawie przepisów prawa.
8. W zależności od sytuacji przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do usunięcia danych
osobowych w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody.
9. Szczegółowy zakres Państwa uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. podmiotu danych) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
10. W każdym czasie jesteście Państwo uprawnieni do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby;
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Państwa osoby;
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa
osoby;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w
szczególności poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gdk.com.pl;
e) żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Państwa osoby;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
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