
 
                                                                                             

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości, 

wydarzenia kulturalne, sportowe i inne 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, 

ul. Stary Rynek 23, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 00 21, email: gok_goniadz@wp.pl 

 

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane 

kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, tel. 85 738 00 43; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonywania zadań realizowanych 

w interesie publicznym przez administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych        

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu promocji uroczystości, wydarzeń kulturalnych, 

sportowych oraz innych organizowanych przez administratora; 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają 

dane na zlecenie administratora (np. podmioty świadczące usługi informatyczne); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego 

dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach określonych, zgodnymi             

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia 

(aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, 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.; 

9.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane 

profilowaniu; 
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