
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białej, którego siedziba znajduje się w Białej, 
ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, tel./fax 774387026, e-mail: info@gckbiala.pl lub biuro@gckbiala.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności kulturalnej, upowszechniania i promocji kultury, 

wiedzy i nauki, rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych, czytelniczych i informacyjnych, propagowania profilaktyki 
zdrowotnej, przeciwdziałania alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii i innym uzależnieniom oraz zagrożeniom cywilizacyjnym, 
stymulowania aktywności i komunikacji społecznej. 
Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z niżej 

wymienionymi przepisami prawa: 
 ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 862), 
 ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz. 574), 
 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030), 
 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), 

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub przez stronę trzecią. 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora / stronę trzecią: 
a) marketing produktów i usług własnych, 
b) dochodzenie roszczeń, w tym windykacja i egzekucja należności, 
c) ochrona mienia administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie i w pomieszczeniach 

nadzorowanych przez administratora. 
5. Odbiorcy / kategorie odbiorców danych: podmioty uprawnione na podstawie odrębnych, właściwych, przepisów prawa. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji 

międzynarodowych. 
 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 
7. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jak również w okresie 

późniejszym, jeśli wymagać tego będą od administratora odrębne przepisy prawa albo zapisy umów, czy innych instrumentów 
prawnych obligatoryjnych dla administratora. 

8. Ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. 
Ma Pani / Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. 

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
11. Podanie Pani / Pana danych osobowych: 

a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie prawnej określonej 
w pkt 3 lit. b, c, 

b) nie jest  wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym jest obowiązkowe, natomiast podanie danych przetwarzanych na 
podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji ww. celu 
przetwarzania, natomiast niepodanie danych, których podanie jest dobrowolne, nie powoduje żadnych konsekwencji, a jedynie 
może utrudniać realizację ww. celu przetwarzania. 

12. Decyzje dotyczące Pani / Pana nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
Pani / Pana dane osobowe są profilowane. 
Zasady profilowania. Profilowanie prowadzone jest wyłącznie w zakresie i według kryteriów bezpośrednio wynikającym z ww. celu 
przetwarzania. 
Znaczenie i przewidywane konsekwencje profilowania. Profilowanie jest kluczowym i nieodzownym elementem wymaganym dla 
prawidłowej realizacji ww. celu przetwarzania. Profilowanie to nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji i jest jedynie 
narzędziem służącym do prawidłowej realizacji ww. celu przetwarzania. 

 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………………………………………………….. 
(data)        (czytelny podpis osoby informowanej) 


