Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci na zajęcia kulturalnoedukacyjne w siedzibie Centrum Kultury w Resku i świetlicach
wiejskich działających w strukturach Centrum Kultury oraz przy
zapisach do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Resku
Administratorem podanych danych osobowych jest:
Centrum Kultury w Resku
72-315 Resko, ul.Wojska Polskiego 16
Inspektor ochrony danych:
Alicja Tichanów tel. 913951338
Celem przetwarzania danych jest:
rekrutacja dzieci na zajęcia kulturalno - edukacyjne organizowane przez Centrum Kultury w Resku
i świetlice wiejskie ddziałające w strukturach Centrum Kultury oraz korzystania ze zbiorów
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Resku
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)
Zebrane dane będą przechowywane do:
do czasu zakończenia rekrutacji i uczestnictwa dzieci w zajęciach kół zainteresowań,
oraz w ramach organizacji zajęć podczas ferii zimowych i letnich wakacji, a dane czytelników będą
przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla których
są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane
zostaną usunięte.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych
(szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa dzieci
w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Resku oraz działających w strukturach
Centrum: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy i świetlicach wiejskich

