
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z realizacją wymogów 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 związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

BARLINECKIEGO OŚRODKA KULTURY 

  

  

1. Administrator Danych Osobowych 

  

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barlinecki Ośrodek Kultury, z 
siedzibą: 74-320 Barlinek, ul. Podwale 9, adres poczty elektronicznej bok@barlinek.pl  numer tel. +48 
95 746 21 35, [dalej: Administrator]. 

  

2. Inspektor Ochrony Danych 

  

Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje pod adresem: Centrum Informacji 
Turystycznej, 74-320 Barlinek, ul. Paderewskiego 7, adres poczty elektronicznej iod@bok.barlinek.pl 
,  numer telefonu +48 95 746 28 74 (dane kontaktowe). 

  

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych 

  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać: 

  

a. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b 
(„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą”) 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 (Dz. urz. UE 
L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO];   
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b. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach z 
Administratorem, na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”); 

  

c. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną 
niż elektroniczna, w tym: informowania o Administratorze oraz jego działalności, przekazywania 
informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez 
Administratora wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f 
RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 
dane dotyczą, jest dzieckiem”); 

  

d. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą 
elektroniczną, w tym: informowania o Administratorze oraz jego działalności, przekazywania 
informacji i zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez 
Administratora wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a 
RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów”); 

  

e. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Barlineckiego Ośrodka Kultury na 
podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”); 

  

  

4. Prawnie uzasadniony interes 

  

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie 
Administratora jest: 

  

a. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit b powyżej - możliwość komunikacji z partnerem 
biznesowym/kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy; 

  

b. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. c powyżej - działalność marketingowa i promocyjna 
Administratora; 



  

c. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. e powyżej – zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na 
terenie Administratora. 

  

  

5. Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych 

  

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym 
do realizacji wspomnianych obowiązków/umów, jak również Pani/Panu. 

  

6. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej 

  

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji 
międzynarodowej. 

  

7. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu 

  

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, 
którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń 
związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków 
nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej 
obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez 
Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

  

W zakresie monitoringu wizyjnego Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały 
zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez właściwe władze. 

  

8. Uprawnienia 

  

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu 
danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. 

  

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do: 



a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
b. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

osoby, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
e. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
f. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 
g. jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody cofnięcia zgody na przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

9. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych 

  

W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit a powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem 
ustawowym ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje odmowę zawarcia z 
Panią/Panem umowy lub jej wykonania. 

  

W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit b powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem 
ustawowym ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem którego jest Pani/Pan 
przedstawicielem w kontaktach z Administratorem. 

  

W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit c i d powyżej podanie danych osobowych nie jest wymogiem 
ustawowym i nie stanowi warunku zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana(-ny) do ich podania 
ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt Administratora z Panią/Panem. 

  

W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. e podanie danych nie stanowi wymogu ustawowego ale wstęp 
na teren obiektu wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego. 

  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. 

  

Pani/Pana dane osobowe nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub 
w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa. 

  

11. Zmiany polityki 

  

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej klauzuli/oświadczenia oraz jego aktualizacji.  
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