W związku z art. 13 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 (tzw. RODO) przedstawiamy informacje dotyczące okoliczności
przetwarzania Twoich danych osobowych
ADMINISTRATOR:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Koniński Dom Kultury z siedzibą przy
ul. Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin (dalej: KDK).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek
Andrzejewski z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres:
j.andrzejewski@kdkkonin.pl.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) umożliwienia skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych, artystycznych oraz innych zajęć
realizowanych przez KDK w związku z działalnością statutową i w zgodzie
z postanowieniami danego regulaminu na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
2) wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych na podstawie:
• art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
w związku z przepisami dotyczącymi rachunkowości, naliczania i ustalania podatków,
ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1990 Nr
16 poz. 95 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn.
zm.) oraz pozostałych ustaw, rozporządzeń i przepisów prawa miejscowego dotyczących
działalności statutowej KDK.
3) obrony przed roszczeniami i dochodzeni roszczeń na podstawie:
• art. 6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych* (przetwarzanie danych jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw.
z przepisami o samorządzie gminnym, przepisów dotyczących działalności kulturalnej
oraz innymi ustawami obligującymi KDK do właściwego dbania o swój wizerunek.
ODBIORCY DANYCH:
KDK będzie przekazywać Twoje dane osobowe (oraz w określonych przypadkach powierzać
przetwarzanie) podmiotom nadzorującym działalność KDK w zakresie działalności statutowej,
dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania komputerowego
wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego
systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej). Ponadto KDK
będzie przekazywać dane osobowe zaufanym partnerom wspierającym organizację i obsługę
wydarzenia w tym agencjom marketingowym, artystycznym, partnerom medialnym, którzy
wspierają KDK także w promocji wydarzenia. Szczegółowa lista podmiotów jest możliwa do
uzyskania poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych KDK bądź innym przedstawicielem
instytucji.

CZAS PRZETWARZANIA:
W celu realizacji obowiązku prawnego względem organów publicznych Twoje dane będą
przetwarzane przez okres 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego.
W celu realizacji roszczeń przez okres 6 lat od zakończenia korzystania z oferty edukacyjnej KDK.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych*
•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowanie danych,
usunięcie lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie
umowy),
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wyżej wymienionych celów.
W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe skorzystanie z oferty KDK.
*Rozporządzenie 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

