
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 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: RODO – 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: kancelaria@spotkaniakultur.com. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony 
Danych, którym jest Pani Katarzyna Krakowska, poprzez e-mail: iod@spotkaniakultur.com  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 
wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz związanych z innymi 
obowiązującymi przepisami prawa; 

3) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja zawieranych umów; 
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z 

oferowanymi usługami oraz prawem do obrony przed roszczeniami;  
5) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, czyli zgodnie 
z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 
4) żądania ograniczenia przetwarzania; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
6) w przypadkach, gdy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody, istnieje prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wycofanie zgody można przesłać na adres: 
iod@spotkaniakultur.com  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku gdy 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest 
dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu. 


