
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sochaczewskiego 

Centrum  Kultury, którego siedziba jest przy ul. 15 Sierpnia 83,  96-500 Sochaczew,   

tel. 46 863 07 68,  email: sekretariat.15sierpnia.sck@gmail.com 

2. Administrator powołał  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych 

jest Pani Monika Bartłoszewska. Kontakt z Inspektorem jest  możliwy: 

 a) listownie na adres Sochaczewskie Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia 83 96-500 Sochaczew 

 b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe.sck@gmail.com  

 c) telefonicznie  668 850 335. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku 

z  realizowaniem zadań przez Sochaczewskie Centrum Kultury  na podstawie art. 6 ust.1 lit. c. 

RODO 

 b) realizacji zawartej z Administratorem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 c) w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych,  

w zakresie i w celach określonych w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami danych mogą być: 

 a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa 

 b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia 
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5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może 

odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przez administratora przysługuje: 

 a)  prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO 

 b) prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO 

 c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO 

 d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO 

 e) prawo przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO 

 f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody 

(tj.art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych  osobowych narusza 

przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: 

 a) jest dobrowolne, jednak niezbędne  do realizacji współpracy, 

 b) podanie danych wynika z przepisów prawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 


