KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA w Samorządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie
PRZY POZYSKIWANIU DANYCH OSOBOWYCH związanych z zapisem na zajęcia/ koła zainteresowań
Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem 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 („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie adres: 36-105
Cmolas 212A, NIP 8141591964, REGON: 831373321 zwany dalej SOK.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) ewidencji uczestników zajęć (lista uczestników, lista obecności)
b) podjęcia ewentualnych działań niezbędnych do udzielenia pomocy uczestnikom zajęć (kontakt telefoniczny i adres
zamieszkania rodziców/opiekunów)
c) promocji działalności SOK w Cmolasie i WDK w Trzęsówce.
3. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje poza obręb działalności SOK.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane
dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania i udziału uczestnika w zajęciach.
9. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SOK, prosimy o przesłanie takiej
informacji na adres: sok.cmolas@o2.pl lub telefonicznie – 17 2837295.
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