
                                                                                                        Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Klimecka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury z siedzibą 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37.  
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w 
Pieszycach jest Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania imprezy organizowanej w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 5 lat.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec 
przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie 
są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.  
6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 
międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą 
zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia 
udział w imprezie.  
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  
 
 


