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Załącznik  Nr 3 do Regulaminu odpłatnych zajęć i warsztatów organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w 

Małej Wsi, mający siedzibę w Małej Wsi, ul. Warszawska 31 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 

multiosada@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować poprzez email iodo@malawies.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych praz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  

I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Gminne 

Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zadań statutowych a w szczególności: art. 

6.ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)  

w zakresie inicjowania i organizowania działalności kulturalnej, sportowej  

i rekreacyjnej oraz w celach promocyjnych, na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody lub zawartej z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 

umowy. 

ODBIORCY DANYCH 
Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pni/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochrona danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Panu 

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa  Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  uczestnictwa  

w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury 

MultiOsada w Małej Wsi.  
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