KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, tel. 81 466 61 00, email: sekretariat@ck.lublin.pl;

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod
adresem email: iodo@zeto.lublin.pl albo pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług –
podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem
umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), - podanie danych osobowych jest dobrowolne ale
konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie
będzie możliwe,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia
i przechowywania faktur,– podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust.
1 lit. c) RODO) – podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest
konieczne,
c) ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d) przesyłania newslettera – na podstawie wyrażonej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z usług,
e) rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane przez Administratora – na
podstawie działań podjętych w celu realizacji umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez
podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
f) wysyłania zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury w Lublinie
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie
o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Administratora, (tj. art. 6 ust. 1
lit. f RODO) – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
skorzystania z usługi.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji
e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy
lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są
przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta
korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu
korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez
Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający
bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in.
podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi
hostingowe, udostępniającym systemy informatyczne umożliwiające rozsyłanie
newslettera, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia. Odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być również podmioty, upoważnione na podstawie prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej
z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń
w związku z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia
wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
(w szczególności podatkowych i rachunkowych), zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
do celów statystycznych i archiwizacyjnych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu
bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody) przez
okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu
cofnięcia zgody.
9. Posiadają Państwo prawo do: a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO, b.
sprostowania – art. 16 RODO, c. usunięcia – art. 17 RODO, d. ograniczenia
przetwarzania – art. 18 RODO, e. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO, f.
prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
10.Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11.W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności
dokonane przed cofnięciem.

