
KLAUZULAINFORMACYJNA

W związku z art., 13 ust. l i 2 R:ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2a16l679 z dnja 2] kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w nliązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchvlenia dyreĘw;, 95,,46/WE (ogólne roąorządzenię o ochronie danych
osobowych ), dalej : RODO, przekazujemy następuiące inflormac_je:

1. Wspoładministratorarni danych osoborłl-ch są Gminn_v* Ośrodek Kultury w Jaświłach, JaświĘ nr 14, l9-
124laświĘ oraz Biblioteka Publiczna Gminl-Jaświły JaświĘ nr 14.19-124 Jaświły;
Administratorzy wspólnie ustalają cele i sposob},przetwarzania danych osobowych i są solidarnie
odpowiedzialni za wypełnianie obowiązkóu zlliązanych z przetrvarzaniem danych osobowych.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osoboli,vch można kontaktować się pod adresem email :

iodolŁigrr.,fon.coill.pl, te1.575-435-897.
3. Cele i podstawy przetr,varzania dany.,ch osoborłl,ch :

a) dane osobowe przętwatzane będą w celu zrviazanym z przeprowadzeniem Powiatowego Przeglądu -Moja
bombka bożonarodzeniowa" oraz \! celu promocyjno-informacyjnym dotyczącym działalności
administratorów, na podstawie udzielonej zgody - Art, 6 ust. l lit. a RODO,

b) dane osobowę mogą być przetwarzane w ceiu prowadzenia sffon intemetowych oraz fanpage kazdego z
administratorów na portalu społecznościorłł,m Facebook. na warunkach orazna zasadach o}rreślonych
przez Facebook Inc. i informorvania za jego pomocą o naszej aktywności. promowaniu róinych, wydarzeń"
które organizujemy, produktów oraz usług. budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami zwlązanej oraz w
celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności sęrwisu Facebook (komentarze, chat,
wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie An.6 ust.1 lit. f RODO -

prawnie uzasadniony intęres adminisffatora lub strony trzeciej, którym jest obsfuga spraw zgłoszonych
przez formularz,prowadzenie korespondencjiz zainteresowanymi podmiotami i obsługazgłaszartych
przez nich spraw,

c) dane osobowe mogą być przetwarzanę dla celów rr,.vnikających z prawnie uzasadnionych interęsów
realizowanych przez Administratorów lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed
roszczęniąmi, kontakt, wynikających z zdań statutowych Administratorów - na podstawie Art. 6 ust, l lit. f
RODO;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącmie :
a) podmioty uprau,nione do uzyskania danvch osobowych na podstarvie przepisórl pra\\,a.

b) inne podmioty, klóre na podstawie stosownych umólł, śrviadczą usługi na rzecz Administratora,
c) osoby odwiedzające strony internętowe administratoróq właściciele i uzytkownicy mediów
społeczno ściowych, odb iorcy materiałów promocyj n,v*c h adm ini stratorów,
d) właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach do§czących danych
określonych przez Facebook dostępnych pod adresem hnl...:wilr!.faĘb.QoĘco8iŃout,/privac},
5. Pani/Pana dane osobowe przechowyłane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3.
po tym czasie do momęntu przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Dane przetwarzane na podstawie zgody - przechowywane będą do jej odwołania.
6, posiada Pani/Pan prawo źądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,
" b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetw arzaria,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. wórvczas Administrator przestanie je
przetwarzaó, chyba że będzie w stanie wykazać. ze w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnę wobec interesów, praw i wohości osoby, której dane
doqlczą |ub podstawy do ustalenia, dochodzęnia i obrony roszczęń.
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do coflrięcia zgody w dowolnym momencie, jezeli dane przętwarzanę były na podstawie zgody,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzalia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofilięciem,

7. maPullJPatprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowychjest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemozność
wzięcia udziału rv Konkursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegĄ automatycznęmu podejmowaniu decyzji, w §m profilowaniu.
10. administrator danych nie przekazuje danych poza teIen Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniełrr
stosowanych ptzez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odnięsieniu do określonych krajów zgodnie z
zasadami określonymi przez Facebook pod adresem !5p;_1,rvrt,lr,.{acębook.coll'about,'privac},


