Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Kawałek – dyrektor Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej z siedzibą przy ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa,
NIP: 717-12-39-616.
2. Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 500054451 oraz pisząc na
adres email: biuro@ckpit.poniatowa.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez
adres e-mail: iod@bodo24.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli
w związku z zawarciem i realizacją umowy dotyczącej uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki gry
na instrumentach muzycznych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości zawarcia umowy i uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki gry na instrumentach
muzycznych w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej.
6. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu
przez okres 5 lat.
8. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu,
- prawo do sprostowania,
- prawo do ograniczenia
- prawo do wniesienia sprzeciwu,
- prawo do usunięcia,
- prawo do przenoszenia,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna została przeze mnie przeczytana i w pełni zrozumiała.
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(czytelny podpis)
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