
Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” 
informujemy, że: :  

1. Administratorem danych osobowych jest: Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie, ul. Armii 
Krajowej 3, 36-200 Brzozów. 

adres  e-mail : dkbrzozow@gmail.com 

telefon :  13 43 419 38 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Brzozowskiego Domu Kultury, a także przysługujących Pani/
Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą 
adresu e-mail: ioddkbrzozow@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Brzozowskim Domu Kultury w 
Brzozowie, 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Brzozowskiego Domu Kultury w Brzozowie,  

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

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa.  

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce 
instrukcji kancelaryjnej.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  ▪ Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  ▪ Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.  

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
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prawem. 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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż ̇przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

10. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

11. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały 
wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 


