
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w 

Cegłowie   ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów  tel. 25 759 59 47 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach . udziału w  Konkursie  i interaktywnej grze o Historii 

Kolei w Cegłowie W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody w celach promocyjnych  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych tj. w przypadku zawartych umów oraz świadczenia usług przez okres 5 lat. 

Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez 

Państwa zgody na ich przetwarzanie. Przetwarzanie danych wynikające z uzasadnionego interesu 

administratora trwało będzie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa w 

zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikającego miedzy innymi z zapisów Kodeksu 

Cywilnego przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa w tym zakresie 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

-art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda osoby  

-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy 

-art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą z dnia 31 

marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

-art. 6.ust. 1 lit f) RODO w celu uzasadnionego interesu administratora, w tym dochodzenia 

ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.   

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

udziału w  Konkursie  i interaktywnej grze o Historii Kolei w Cegłowie. Dane mogą zostać podane 

również na podstawie zgody co nie wpływa na realizację niniejszej Klauzuli. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

 

Data ……………………………..Czytelny podpis……………………………………………………… 
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