KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej CKiA lub „Administrator”) z siedzibą w
Warszawie (03-786), przy ul. Siarczanej 6.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem
ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: iod@ckia.waw.pl bądź
listownie pisząc na adres korespondencyjny CKiA z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie:
1) zawartej umowy,
2) obowiązujących przepisów,
3) udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celach:
1) oznaczonych i zgodnych z prawem,
2) realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych,
3) w pozostałych przypadkach wyłącznie zgodnie z przekazaną przez Panią/Pana
zgodą.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego
zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa.
6. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa lub zawartych umów, np.: dostawcom usług pocztowych,
hostingu, IT.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, uzupełnienia – jeśli dane są niekompletne
bądź niewłaściwe, a także w określonych przypadkach – do ich usunięcia.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi
przepis prawa bądź zawierana umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) nie stanowią
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach internetowych CKiA
lub przekazywane mediom.
12. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez CKiA, a
zwłaszcza osób nagrodzonych, w zakresie ich imienia, nazwiska, wieku, wizerunku,
nazwy miejscowości mogą być publikowane na stronach www Administratora danych
lub przekazane mediom za zgodą uczestników lub ich opiekunów prawnych
wyróżnianych uczestników.
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