Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem
w zajęciach w Centrum Kultury w Sułoszowej w sytuacji reżimu sanitarnego

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Kultury w Sułoszowej, ul. Szkolna 5, 32045 Sułoszowa, email: ck.suloszowa@op.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który udziela wyjaśnień w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na
mocy przepisów o ochronie danych, proszę skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail:
iodo.ckgbpsuloszowa@op.pl
3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna niepełnoletniego
uczestnika, numeru telefonu, przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie
danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób na terenie Centrum Kultury w Sułoszowej; Podstawą
prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych;
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odpowiednim służbom sanitarnym.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w zajęciach.
6. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co jest równoważne ze zrezygnowaniem
udziału w zajęciach.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie,
a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu trwania epidemii. Dane uczestników będą
wykorzystywane przez okres udziału w zajęciach w czasie epidemii, a następnie zostaną zarchiwizowane na
zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z
przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

Podpis

