
Klauzula informacyjna dla klientów o przetwarzaniu danych osobowych 
 
W związku z zapisami art. 13   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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym zakresie. 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Kościelna 2B,14-105 Łukta tel. (89) 646 64 64, mail gok@goklukta.pl . 
2) Administrator (AD) w trybie  art. 37 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia  wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu sprawuje nadzór nad  
przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  ul. Mazurska 2,14-105 
Łukta tel/fax 896475070 wew.42  , mail  lukta@lukta.com.pl.  
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w celu : 
a) wypełnienia obowiązków prawnych oraz ustawowych zadań publicznych 
realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami i innymi podmiotami; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a)firmy wspierające obsługę informatyczną ; 
b)podmioty świadczące na rzecz Biblioteki usługi niezbędne do wykonania umowy 
lub świadczenia usługi ; 
c)podmioty uprawnione na podstawie prawa do otrzymania Pani/Pana danych 
osobowych. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 
organizacji międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 
wykonania umowy lub świadczenia usługi. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa ,   
w szczególności przepisów o rachunkowości. Dane przetwarzane w oparciu                     
o wyrażoną zgodę przetwarzane będą do czasu jej wycofania , jednak nie dłużej niż 
przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. 
7)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a)prawo dostępu do danych osobowych; 
b)prawo do żądania sprostowania(poprawiania)danych osobowych; 
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym; 
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e)prawo do przenoszenia danych;  
f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
8)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, zobowiązującym prawem. 
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9)W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 
między stronami umowa. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych 
może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 
12)Pani/Pana nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
 

Klauzula informacyjna dla monitoringu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(zwanego dalej RODO) informujemy, że : 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Kościelna 2B,14-105 Łukta tel. (89) 646 64 64, mail gok@goklukta.pl . 
2) Administrator (AD) w trybie  art. 37 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia  wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu sprawuje nadzór nad  
przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:  ul. Mazurska 2,14-105 
Łukta tel/fax 896475070 wew.42  , mail  lukta@lukta.com.pl.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust.                 
1 lit. f)  to jest prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
4) Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 30 dni. 
5)Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych 
osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 
6) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy 
RODO. 
7) Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

 
/-/ Dyrektor GOK 
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