
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
 
Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi [dalej DCK] realizuje obowiązek wynikający z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. 
 
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Dębińskie Centrum Kultury, Jastew 13, 32-852 Dębno, 

jest dyrektor [DCK]. 
 
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

DCK, a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pomocą 
adresu email: dyrektor@kulturadebno.pl. 

 
3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez DCK na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 
udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 
4. W toku załatwiania spraw powierzonych DCK dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz takim podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
DCK pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od 
realizowanych zadań. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 
a) 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; 
 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z DCK przetwarzają dane osobowe dla 
których Administratorem jest DCK. 

 
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby przechowywane są przez okres czasu niezbędny do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
 
6. Każda osoba, która powierzyła swoje dane osobowe DCK ma prawo, w zakresie danych osobowych do: 
 

• dostępu do swoich danych osobowych, 
 

• sprostowania swoich danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 
 

• prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 
 

• prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 
Warszawie, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w DCK danych 
osobowych. 

 
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przysługuje prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. 

 
8. Informujemy, że w DCK, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie są one i nie będą 

profilowane 
 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


