
REGULAMIN REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jednym  z  głównych  założeń  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), zwanym dalej RODO

jest zapewnienie każdej osobie, która zgłasza się do Centrum Kultury w Łubnicach kontroli nad jej

danymi osobowymi, niezależnie od tego kto i w jakim celu je przetwarza. 

Twoim prawem jest:

 prawo do informacji i dostępu do danych;

 prawo do sprostowania danych;

 prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”);

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 prawo do sprzeciwu;

 oraz prawo do komunikacji z administratorem i do pomocy ze strony administratora przy 

wykonywaniu Twoich praw.

Dlatego też:

 Dyrektor Centrum Kultury

będący Administratorem Twoich danych osobowych, gwarantuje Ci:

Prawo do informacji i dostępu do danych

Jednym  z  głównych  praw  osób,  których  dane  dotyczą  jest  prawo  do  bycia  poinformowanym.

Obowiązek ten wynika z zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych, dlatego

też będziesz informowany o operacjach przetwarzania danych i ich celach. 

Przygotowaliśmy  dla  Ciebie,  naszego  klienta  jasną  i  przejrzystą  klauzulę  informacyjną,  którą

zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Ci m.in. poprzez:

 zamieszczanie  jej  na  naszej  stronie  internetowej  www.cklubnice.pl,   m.in.  w  zakładce

Ochrona danych osobowych,

 wywieszanie w miejscach, do których przychodzisz załatwić swoją sprawę,

 wyłożenie w sekretariacie instytucji,

 udostępnienie w ramach toczącego się postępowania,

http://www.cklubnice.pl/


 poinformowanie drogą poczty elektronicznej lub za pomocą e-pisma,

 wysłanie informacji na Twój adres korespondencyjny. 

Zatem informujemy Cię, że: 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 zwanym dalej „RODO"

1. Administratorem Twoich danych jest 

Dyrektor Centrum Kultury, którego siedzibą jest Centrum Kultury w Łubnicach, 
Łubnice 74, 28-232 Łubnice

e-mail: dyrektorck@tlen.pl, tel. 15 865 92 41

2. Dyrektor Centrum Kultury może przetwarzać Twoje dane w celu:
 wypełniania  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze  w

związku z realizowaniem zadań przez Centrum Kultury w Łubnicach
 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  Administratorowi  w
związku z realizowaniem zadań przez Centrum Kultury w Łubnicach

 wykonania zawartej z Tobą umowy
 realizacji Twojej zgody

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 2 Twoje dane 
będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych będą:
1) Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy
2) inne podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie

odpowiednich przepisów prawa
3) podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach
konkretnego  postępowania  zgodnie  z  prawem  Unii  lub  prawem  państwa
członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

4. Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt .

5. W związku z przetwarzaniem przez Dyrektora Centrum Kultury Twoich danych 
osobowych przysługuje Ci:

 prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
 prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych.

Uwaga: dostęp,  usunięcie  lub  ograniczenie  przetwarzania  danych  musi  być
zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz



na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych

Uwaga: pozytywne  rozpatrzenie  Twojego  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie

6. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę,  przysługuje Ci prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania,  iż  przetwarzanie  Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
 dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy
 wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.

Prawo do sprostowania /uzupełnienia danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych

nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. 

Fakt  nieprawidłowości  Swoich  danych  musisz  wykazać  w  skierowanym  żądaniu  na  adres

Administratora Danych Osobowych : dyrektorck@tlen.pl .

Pamiętaj,  że  prawo  do  żądania  aktualizacji  danych  ograniczone  zostaje  do  celów  obecnego

przetwarzania Twoich danych. Jako wnioskodawca nie możesz żądać uzupełniania bazy danych o

informacje, które byłyby nadmierne, tj. nie byłyby niezbędne do realizacji celu dla którego Twoje

dane pozyskaliśmy. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

RODO przyznaje Ci uprawnienie do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które

polega na ograniczeniu przetwarzania wyłącznie do przechowywania Twoich danych. Żądanie to

może być zgłoszone Administratorowi Ochrony Danych : dyrektorck@tlen.pl określonych w art. 18

RODO przypadkach, m.in. 

 kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje do

momentu, kiedy zostaną one poprawione;

 w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;

mailto:dyrektorck@tlen.pl
mailto:dyrektorck@tlen.pl


 kiedy nie są one potrzebne Administratorowi, jednak potrzebujesz ich Ty do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń;

 w  przypadku  kiedy  zgłosisz  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych.  Ograniczenie  to

obowiązuje do momentu ustalenia, czy Twój sprzeciw jest zasadny.

Dane, w odniesieniu do których ograniczone zostanie przetwarzanie, będą wyraźnie odróżnione od

pozostałych  danych  i  nie  będą  podlegać  dalszemu  przetwarzaniu  ani  modyfikacjom,  chyba  że

wyłącznie  za Twoją zgodą lub w celu ustalenia,  dochodzenia lub  obrony roszczeń,  lub  w celu

ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu

publicznego  Unii  lub  państwa  członkowskiego.  Ograniczenia  powyższe  nie  dotyczą  samego

przechowywania danych, tylko ich „aktywnego” przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych do ,,bycia zapomnianym”

Masz prawo do usunięcia swoich danych - zwane również “prawem do bycia zapomnianym”, w

sytuacji: 

 braku  podstawy  prawnej  do  przetwarzania  danych  (np.  cofnięcia  zgody  na  ich

wykorzystywanie);

 kiedy zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone;

 dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;

 wniesienia sprzeciwu przez Ciebie;

 dane  osobowe  muszą  zostać  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku  prawnego

przewidzianego  w  prawie  Unii  lub  prawie  państwa  członkowskiego,  któremu  podlega

Administrator.

Proces usuwania będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Nie możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych, w sytuacji kiedy ich przetwarzanie

jest niezbędne:

 w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa

Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania

zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy

publicznej powierzonej Administratorowi;

 w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy, czy zapewnienie opieki zdrowotnej);



 do  celów  archiwalnych  w  interesie  publicznym,  do  celów  badań  naukowych  lub

historycznych lub do celów statystycznych;

 do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do komunikacji z administratorem

Odpowiemy na otrzymany od Ciebie wniosek, dotyczący Twoich danych osobowych bez zbędnej

zwłoki, jednak nie później, niż w terminie miesiąca.

Termin ten będziemy zmuszeni  przedłużyć  o kolejne dwa miesiące,  jeśli  wymagać tego będzie

skomplikowany  charakter  żądania  lub  liczba  żądań,  ale  w  takim  wypadku  w  ciągu  miesiąca

poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu oraz o jego przyczynach. 

Jeżeli  nie  podejmiemy  działań,  których  żądasz   to  niezwłocznie,  lecz  najpóźniej  w  terminie

miesiąca, poinformujemy  Cię o swojej decyzji i jej powodach, a także o możliwości wniesienia

skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  i

możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Co do zasady, na korespondencję pisemną odpowiemy w formie pisemnej, a na elektroniczną –

elektronicznie, chyba że, zażądasz odpowiedzi w innej formie. 

Za prowadzenie korespondencji nie pobieramy opłat. Jeżeli jednak żądania Twoje są ewidentnie

nieuzasadnione lub nadmierne (w przypadku, gdy np. notorycznie będziesz zasypywać nas   tymi

samymi żądaniami), w takim wypadku musisz się liczyć z możliwością naliczenia rozsądnej opłaty,

która będzie uzasadniona rzeczywistymi kosztami prowadzenia korespondencji lub podejmowania

żądanych  działań.  Możemy również  odmówić  podjęcia  działań w  związku  z  Twoim żądaniem,

informując Cię o odmowie i jej przyczynie oraz prawie do złożenia skargi. 

Jeżeli administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości Twojej osoby przed

udzieleniem odpowiedzi lub podjęciem żądanych działań, może zażądać dodatkowych informacji

niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Informacje, o które wystąpisz będą Ci udostępnione przez Administratora, poniżej kontakt do niego:

dyrektorck@tlen.pl

Administrator Danych Osobowych

28-232 Łubnice, Łubnice 74
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