KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej zwanym RODO, Jasielski Dom Kultury informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jasielski Dom Kultury (JDK)

z siedzibą w Jaśle, 38 - 200 Jasło, ul. Kołłątaja 1 tel. 13 44 351 50, email:
jdksekretariat@gmail.com, reprezentowanym przez dyrektora JDK.
2. W Jasielskim Domu Kultury został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD),

z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com.
3. JDK może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

• kontakt w sprawach związanych z działalnością JDK;
• prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą imprez;
• prowadzenie ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych

i współorganizowanych przez JDK;
• prowadzenie sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność JDK;
• udostępnianie wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział

w

wydarzeniach,

imprezach

i

konkursach,

których

organizatorem

lub

współorganizatorem jest JDK - na stronie internetowej JDK (www.jdkjaslo.pl), na
portalach społecznościowych oraz czasopismach wydawanych przez Jasielski Dom
Kultury.
• realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy
• wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych

osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty
uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich, spoza europejskiego
obszaru gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz na

podstawie wyrażonej zgody przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie zgodnie z przepisami o archiwizacji lub do czasu
wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięciu zgody na przetwarzanie. W przypadku
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną – (jeśli
będzie to zgodne z przepisami prawa) usunięte ze zbioru danych osobowych w terminie
do 7 dni licząc od daty wpłynięcia sprzeciwu.
W przypadku przetwarzania opartego na przepisie prawa lub w związku z zwarciem
umowy podanie danych jest obowiązkowe, natomiast w ramach wyrażonej zgody dobrowolne.
6. W związku z przetwarzaniem przez Jasielski Dom Kultury, Pani/Pana danych

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
•

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

•

sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

•

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO

•

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

•

w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez JDK Pani/Pana danych osobowych

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
o którym mowa w art. 51 RODO.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.

