KLAUZULA INFORMACYJNA
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako „RODO”).
RODO w identycznym zakresie obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także
w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych
które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Dyrektor Zespołu Tańca
Ludowego „Pruszkowiacy” informuje, że:

1. Administratorem (podmiotem, ktory decyduje o tym jak wykorzystywane są
Pani/Pana dane osobowe) jest Zespoł Tanca Ludowego „Pruszkowiacy” z siedzibą
w Pruszkowie ul. Bohaterow Warszawy 4, NIP 534 22 57 727.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych moze się Pani/Pan
kontaktowac z administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub
adres poczty elektronicznej iod_ztl@pruszkowiacy.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do:







realizacji statutowych zadan Zespołu Tanca Ludowego „Pruszkowiacy”;
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, ktorej Pani/Pan jest stroną
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciązącego na
Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
związanych z ochroną Pani/Pana interesow (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją statutowych zadan
Zespołu Tanca Ludowego „Pruszkowiacy”.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest:



ustawa z 25 X 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej
- Dz. U. 2018 poz. 1105;
zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6.ust. 1 lit. a RODO [osoba,
ktorej dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie okreslonych celow].

ZTL „Pruszkowiacy” Pani/Pana dane przetwarza w minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia ww. celów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu
przetwarzania. W prowadzeniu działalności przetwarzamy m.in. imię, nazwisko, datę
urodzenia, adres, nr telefonu, adres e-mail, dane związane z transakcjami płatniczymi
(np. płatności za zajęcia).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

osoby upowaznione przez Administratora do przetwarzania danych w
ramach
wykonywania obowiązkow słuzbowych;

podmioty, ktorym Administrator zleca wykonanie czynnosci, z ktorymi
wiąze się
koniecznosc przetwarzania danych (podmioty swiadczące na rzecz
Administratora usługi pocztowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną);

ZTL „Pruszkowiacy” moze udostępnic Pani/Pana dane organom
panstwowym i
samorządowym na podstawie przepisow prawa.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane:

przez okres niezbędny do przetwarzania danych osobowych dla realizacji
celu przetwarzania oraz zgodnie z terminami archiwizacji lub do odwołania
zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do tresci swoich danych osobowych - art. 15 RODO;
 prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym) – art. 17
RODO;
 prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
 prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem – art. 7 ust. 3 RODO.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego własciwego
w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Będą częsciowo przetwarzane
w sposob zautomatyzowany poprzez przetworzenie ich w systemach
komputerowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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