KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia
27 kwietnia 2016 roku) - informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, tel. 81 441 56 70, e-mail: biuro@spotkaniakultur.com.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Szczupakowski. Można się z nim kontaktować
poprzez e-mail: iod@spotkaniakultur.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań statutowych
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-d, f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi
usługami oraz realizacją zadań statutowych Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w związku
z realizowanymi usługami na Pani/Pana rzecz oraz na rzecz Administratora, użytkownikom
strony www.spotkaniakultur.com, podmiotom uprawnionym do otrzymania danych
osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności w zakresie:
•

usług technicznych dotyczących utrzymania systemów informatycznych;

•

usług księgowości i rachunkowości;

•

usług doradczych i konsultacyjnych;

•

usług marketingowych;

•

usług przewozowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,
o których w pkt 3, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
•

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

•

prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

•

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej
informacji na adres: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@spotkaniakultur.com.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym
wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych
celów, a konsekwencją niepodania danych osobowych i odpowiednio braku zgody na
przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie,
skutkować będzie brak możliwości świadczenia określonych usług na Pani/Pana rzecz.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie

profilowania.

