
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą 

Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie.  

1.  Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu                                         

i Rekreacji w Chmielnie z siedzibą ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno,                       

email: goksir@chmielno.pl 

2. W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem 

e  mail:  iod.goksir@chmielno.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze związanego m.in. rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych 

mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej 

b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

d) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
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5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie z dnia 27 

kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 

danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 

do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 


