
Załącznik nr 1 

do  zarządzenia Nr 9/2019 

               Dyrektora Centrum Kultury Gminy Jabłonna 

                               z dnia 01.10.2019 r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  DLA UCZESTNIKÓW KONKUSÓW  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY GMINY JABŁONNA 

 

Administrator Danych Osobowych, którym jest Centrum Kultury Gminy Jabłonna, 23-114 Piotrków Drugi 10, 

reprezentowany przez Dyrektora informuje Państwa, że: 

1) podstawą wykonywania  obowiązku informacyjnego jest art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”; 

2) możecie kontaktować się Państwo z administratorem danych osobowych  na adres email: 

centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl ;  na kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 561 30 21; na 

adres pocztowy: Centrum Kultur Gminy Jabłonna 23-114 Piotrków Drugi Nr 10; 

3) możecie Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na adres email: 

centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl  oraz na kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 81 561 30 21; 

4) celem  przetwarzania Państwa danych osobowych jest  wykonywanie obowiązków lub uprawnień gminy 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym;  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz statutu, a także  wykonywanie w tym zakresie określonych prawem zadań dla dobra publicznego, 

a w szczególności korzystania z usług kulturalnych oferowanych przez Centrum Kultury Gminy Jabłonna, w 

tym konkursów; 

5) Państwa  dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane do celów sprawozdawczych, rozliczeniowych, 

promowania działalności CKGJ oraz osiągnięć i umiejętności uczestników usług kulturalnych między 

innymi poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku; dokumentowania działalności; prowadzenia 

kronik  oraz w celu: zapewnienia bezpieczeństwa uczestników; ochrony mienia; ochrony żywotnych 

interesów osoby której dane dotyczą; 

6) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, 

c, g, i, j wyżej cytowanego rozporządzenia; 

7) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jedynie w zakresie i na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa; 

8) podanie przez Państwa danych osobowych obowiązkowe pod warunkiem, że tak stanowią przepisy prawa, 

w pozostałym zakresie przetwarzanie danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania lub publikacji 

wizerunku jest wyrażona uprzednio  zgoda w formie pisemnej; 

9) posiadacie  Państwo następujące prawa: 

a) prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; 

b) prawo do sprostowania, usunięcia lub poprawienia albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych i ich przenoszenia; 

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa; 

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

11) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny i zgodny z przepisami 

archiwizacyjnymi; 

12) Państwa  dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

 

Ponadto administrator danych osobowych informuje Państwa, że nie ponosi odpowiedzialności za 

przetwarzanie danych osobowychi ich rozpowszechnianie przez innych uczestników/rodziców/opiekunów 

prawnych, w tym upowszechnianie wizerunku. Rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania 

uprzedniej zgody od tej osoby albo rodzica lub opiekuna w przypadku publikacji wizerunku dziecka. 

 


