KLAUZULA INFORMACYJNA
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Podgórza z siedzibą ul. Sokolska
13, 30-510 Kraków) tel. 12 656 36 70, e-mail: sekretariat@ckpodgorza.pl.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem:
Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków lub poprzez email:
iod@ckpodgorza.pl.
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wysłanie do Administratora
wiadomości elektronicznej w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio na adresy znajdujące się
pod adresem: http://www.ckpodgorza.pl, wypełnienie formularza kontaktu umieszczonym w naszym
serwisie, lub poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej
w formie biuletynu „newsletter”.
2. Dane podane w przesłanej wiadomości e-mail lub w formularzu kontaktu przetwarzane są dla celów
określonym w danej wiadomości, najczęściej w celu umożliwienia Administratorowi kontaktu z
Użytkownikiem drogą poczty elektronicznej.
3. Podczas wizyty na stronie internetowej Administratora automatycznie zbierane są dane dotyczące
wizyty, np. adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego (dane
logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na
naszej stronie internetowej. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania
serwisem i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
nasze zlecenie, np. firmom świadczącym usługi wsparcia IT lub dostarczającym oprogramowanie
informatyczne, lub innym podmiotom przetwarzającym dane w celu przez nas określonym – przy
czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres 2 lat lub do momentu odwołania
zgody. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione zgodnie z procedurami
wewnętrznymi Administratora.
VI. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli Użytkownik nie poda swoich danych
osobowych to nie będziemy mogli kontaktować się z Użytkownikiem, np. w celu udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania. < /p>
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Użytkownik posiada prawo żądania od nas:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony
sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – gdy dane są nieprawidłowe użytkownik może
żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte,
dane nie będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia
roszczeń lub gdy użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej nam zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można
zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą
być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z
narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

