
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30,
38-204 Tarnowiec;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w  Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu jest Pan Tomasz
Kędrek kontakt: iod.gok@ugtanowiec.pl.
3. Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
2) realizacji zawartych umów,
3) wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy

publicznej powierzonej administratorowi,
4) gdy przetwarzanie jest  niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
5) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw

przez  administratora  lub  osobę,  której  dane  dotyczą,  w  dziedzinie  prawa  pracy,  zabezpieczenia
społecznego  i  ochrony  socjalnej,  o  ile  jest  to  dozwolone  prawem  Unii  lub  prawem  państwa
członkowskiego,  lub  porozumieniem  zbiorowym  na  mocy  prawa  państwa  członkowskiego
przewidującymi  odpowiednie  zabezpieczenia  praw  podstawowych  i  interesów  osoby,  której
dane dotyczą 

6) w  pozostałych  przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji.

6.  Osoba,  której  dotyczą  dane  osobowe  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  jeżeli  zachodzą
przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie  członkowskim Unii  Europejskiej  Pani  /  Pana zwykłego pobytu,  miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  Administratorowi  ma  charakter  dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.


