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25 maja 2018 roku rozpoczê³o obowi±zywaæ Rozporz±dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okre¶lane jako "RODO", "ORODO", "GDPR"
lub "Ogólne Rozporz±dzenie o Ochronie Danych"). W zwi±zku z tym chcieliby¶my poinformowaæ pañstwa o przetwarzaniu
danych oraz zasadach, na jakich bêdzie siê to odbywa³o po dniu 25 maja 2018 roku. Poni¿ej znajdziesz podstawowe
informacje na ten temat.
Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny O¶rodek Kultury w Lasecznie
Celem przetwarzania danych jest: promowanie dzia³añ zwi±zanych z realizacj± celów dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuñczych poprzez upowszechnianie zdjêæ oraz materia³ów filmowych.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotycz± na przetwarzanie danych jej dotycz±cych a
przetwarzanie jest zgodne z Ustaw± z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz.
880)
Zebrane dane bêd± przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania dzia³añ podmiotu.
Zebrane dane mog± byæ przekazywane: podmiotom zajmuj±cym siê promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz
na stronê internetow± podmiotu
Pani/Pana dane osobowe nie bêd± przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostêpu do tre¶ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniêcia (szczegó³y w art.
17), ograniczenia przetwarzania (szczegó³y w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegó³y w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegó³y w art. 21), prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie bez wp³ywu na zgodno¶æ
z prawem przetwarzania (mo¿liwo¶æ istnieje je¿eli przetwarzanie odbywa siê na podstawie zgody, a nie np. na
podstawie przepisów uprawniaj±cych administratora do przetwarzania tych danych).
Przys³uguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, i¿ przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotycz±cych, narusza przepisy ogólnego rozporz±dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Podanie przez Pana/Pani± danych osobowych jest obowi±zkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencj±
niepodania danych osobowych bêdzie brak mo¿liwo¶ci rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania
dzia³añ podmiotu.
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