
Załącznik nr 4 do Procedury ochrony danych osobowych pracowników oraz uczestników (rodziców/opiekunów prawnych) zajęć 

w okresie pandemii 

choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez wirus SARS – CoV-2 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego 

„RODO”, niniejszym informuje się, iż: 

1. Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, adres: Polichna Czwarta nr 1, 23-225 

Szastarka  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Podmiot Upoważniony powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej 

pod adresem: ido@devcomm.pl  

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć/wycieczek/wypoczynku, zgodnie z charakterem 

prowadzonej przez Administratora danych działalności kulturalnej oraz w celu realizacji przepisów prawa obejmujących 

jednostki publiczne prowadzące działalność w tym zakresie, w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej (ochrona zdrowia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz d) RODO, jak również w celu niezbędnym ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (oświadczenie o stanie zdrowia, zgoda na pomiar temperatury ciała oraz wynik 

tego pomiaru) – w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną 

COVID-19 (koronawirus) – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. Jednocześnie, dane osobowe będą przetwarzane w celu 

udokumentowania przedmiotowych zajęć/wycieczek/wypoczynku oraz promocji działalności prowadzonej przez 

Administratora danych w materiałach audiowizualnych, które zostaną sporządzone w czasie trwania 

zajęć/wycieczek/wypoczynku - wizerunek osób uczestniczących. Państwa obecność oraz obecność dzieci/podopiecznych 

oznacza akceptację warunków i zasad dotyczących przetwarzania danych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania . Przetwarzany będzie także 

wizerunek uczestników zajęć oraz dane wynikające z podpisywanych formularzy dotyczących oświadczeń o stanie zdrowia 

uczestników/dzieci/podopiecznych. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą 

Podmioty i organy, którym Administrator danych obowiązany jest udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz w ramach wykonywania zawartych porozumień (np. organy wymiaru sprawiedliwości, 

itp.). 

6. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz do czasu 

wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania tychże danych, jak również w oparciu o przepisy prawa 

archiwalnego (w szczególności rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych), a także w oparciu o przepisy odrębne oraz do czasu ustania pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego 

chorobę zakaźną COVID-19 (koronawirus) i przedawnienia roszczeń. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, 

b) sprostowania swoich danych, 

c) uzupełnienia swoich danych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i w trybie określonymw treści art. 21 RODO, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczyw rozumieniu przepisów RODO na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Informacje o wymogu podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. Odmowa podania 

danych wiązać będzie się z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach/wycieczkach/wypoczynku organizowanych przez 

Administratora danych. 

9. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

10. Sposób przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

11. Dodatkowa informacja 

Informujemy również, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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