
   

Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dot. ochrony danych w akacji „Ferie z GCKiR” – 2020 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  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)                         
–  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/  informuję, iż:   

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji                    
w Konopiskach z siedzibą ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail: iod@gckir.konopiska.pl ; 
3) dane osobowe (rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci – uczestników) przetwarzane 

będą w celach związanych ze zgłoszeniem uczestnika, a następnie jego udziałem                         
w akcji „Ferie z GCKiR” – 2020, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (zgoda osoby, której 
dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów); 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych na podstawie przepisów prawa, ponadto dane osobowe mogą być ujawniane 
podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, w celu świadczenia określonych                  
w umowie usług; 

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz 
zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji     
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67); 

6) posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania 
udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia 
zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO),  prawo do ograniczenia przetwarzana 
(art.18 RODO),  prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych (art.21 RODO); 

7) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 
rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

9) podanie przez Państwo danych osobowych, zawartych w „Oświadczeniu” (karcie 
zgłoszenia) jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnika do 
akcji „Ferie z GCKiR” - 2020 i jego udziału w akcji, konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w akcji;   

10) przetwarzanie podanych przez Państwo danych osobowych nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa                         
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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