KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
Klientów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej
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 – RODO) informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Przedszkolna 3, 07-320 Małkinia Górna. reprezentowany przez Dyrektora.
Inspektor ochrony danych:
Może Pani/Pan kontaktować się z powołanym przez Dyrektora GOKiS inspektorem ochrony danych pod
adresem:
 iodo@malkiniagorna.pl.
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 realizacji umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom
upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu Małkini Górnej przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych,
 wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
niezbędne, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

