KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
WYDARZEŃ
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Na podstawie art. 13 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”)
informujemy, że:
Administrator danych osobowych jest Fabryka Kultury w Redzie z siedzibą przy ul. Łąkowej 59A, 84-240 Reda
(nr telefonu 58 736 28 28, e-mail: mdk@reda.pl). Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@reda.pl
Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w następujących celu
realizacji zadań statutowych instytucji – art. 4 ust. 1 lit. c RODO,
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
(zarówno Administratora jaki i podmiotu, którego dane dotyczą) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach reklamowych i promocyjnych zajęć, szkoleń, wydarzeń i
spotkań za zgodą osoby której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów podatkowych,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2 i 3, lecz nie krócej niż przez okres
wskazany w przepisach prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat,
zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych za zgodą, dane te
będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do:
Dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
zobowiązany jest Administrator danych;
Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
Usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w pozostałych
przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
Ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, zastrzeżeniem, że nie dotyczy
to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest nieodpłatne i dobrowolne.
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