Klauzula informacyjna
dla uczestników zajęć organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach w
okresie pandemii COVID-19
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2.
JAK MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty
elektronicznej iod@gokchojnice.pl
W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby organizować zajęcia podczas zagrożenia transmisją SARS-Cov-2
JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
art. 6 ust. 1 lit. d RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach - ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej
osoby fizycznej;
 art. 9 ust. 2 lit. i RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami,
wynikająca z ustawy 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.


KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE
Dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa m.in. Główny Inspektorat Sanitarny, Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE
Dane osobowe będą przechowywane przez okres pandemii COVID-19, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa.
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Przysługuje Pani/Panu:
 prawo do dostępu swoich danych,
 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania,
GDZIE MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ, JEŚLI UZNASZ, ŻE TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego
się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ:
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

