KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Centrum Kultury
Raszyn w Raszynie, mieszczącym się przy alei Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn, NIP: 5342508661,
REGON: 362617734, reprezentowane przez: Mariusza Smolichę – Dyrektora;
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych
uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska
rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek
ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
3) Centrum Kultury Raszyn w Raszynie powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się
Państwo skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci, praw przysługujących Państwu na mocy
przepisów o ochronie danych osobowych.
4) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090
Raszyn, e-mail: iodo@ckr.raszyn.pl.
5) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
6) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów
wykonawczych. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa, dane osobowe będą przechowywane
przez okres wymagany tymi przepisami.
7) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgodny na przetwarzanie danych
osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
Administratorowi.
8) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w każdym czasie.
9) Prawo dostępu do danych osobowych – każdy może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie
dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
10) Prawo sprostowania danych osobowych – każdy może domagać się poprawienia danych, które są
nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
11) Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – każdy może domagać się
usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane
niezgodnie z prawem. Ważne! nie będzie można skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie
danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest
niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12) Prawo sprzeciwu – każdy może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania
danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane są
przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia
statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że
będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1)
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13) Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – każdy może domagać się „zablokowania”
danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych
sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne,
lecz ich przechowywanie jest potrzebne do ochrony jego praw.
14) Prawo do przenoszenia danych osobowych – każdy może domagać się otrzymania danych, które
dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Każdy może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośredni Podanie
przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast
danych fakultatywnych jest dobrowolne.
15) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom
znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia
16) Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie
skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych
do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na CKR przez przepisy prawa.
17) Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a) Drogą elektroniczną na adres: info@ckr.raszyn.pl ,
b) Drogą tradycyjną na adres: Aleja Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
c) Osobiście w siedzibie Administratora.
18) Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca
od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień
skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w
terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia
i przedłużeniu terminu.
19) W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

…………………………...………………………….
data, podpis osoby, której dane dotyczą

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
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