
Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek, 7:30-15:30

Środa 7:30-15:30

Czwartek, Piątek 7:30-15:30

NIP 923-169-70-98  

REGON 363350428

Bank BS Wschowa

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie

ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt

tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH :
1. Administrator Pani/Pana danych: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 64-234 

Przemęt; tel. tel. +48 65 619 33 45; e-mail: biuro@gckib.org.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@gckib.org.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna

• Realizacja zadań związanych z działalnością kulturalną (imprezy, wydarzenia, konkursy) na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w 
związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

• Promocja działalności kulturalnej w formie publikacji dokumentacji fotograficznej z wydarzeń  organizowanych 
przez GCKiB na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO w przypadku zdjęć pozowanych. W przypadku zdjęć ogółu osób uczestniczących w wydarzeniach 
organizowanych przez GCKiB wizerunek przetwarzany będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w związku z ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 
ust. 5.

4. Okres przechowywania: 6 lat
5. Odbiorcy danych:

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
• Meta Platforms, Inc., Meta – amerykański konglomerat technologiczny z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii w 

przypadku wyrażenia zgody na wizerunek umieszczany w serwisie Facebook
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 

Warszawa 
7. Obowiązek podania danych: 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne w 
przypadku zapisów na wydarzenia, konkursy, imprezy. 

• Podanie takich danych jak numer telefonu jest dobrowolne, jednak w przypadku braku numeru telefonu 
konieczne będzie podanie innych danych umożliwiających kontakt.

• Wyrażenie zgody na wizerunek jest dobrowolne.
8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacja o przekazaniu danych poza EOG: W przypadku wyrażenia zgody na wizerunek umieszczony w serwisach 
społecznościowych dane przekazane zostaną poza Europejski Obszar Gospodarczy co wiąże się z ryzykiem ze względu na 
brak potwierdzenia stosowania odpowiedniego stopnia ochrony danych określonego w art. 46 pkt. 2 oraz 3 RODO. 
Skuteczne egzekwowanie praw wynikających z RODO może być ograniczone. Brak jest również potwierdzenia stosowania
odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych zabezpieczenia danych przez Meta Platforms, Inc., Meta – 
amerykański konglomerat technologiczny z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii.

mailto:biuro@gckib.org.pl

