Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją zadań
statutowych przez Centrum Kultury w Gdowie.
1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów ul.
Krakowska 398, tel. 12 251 43 67, sekretariat@ck.gdow.pl,
2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z
Inspektorem
na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@ck.gdow.pl),
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel.
Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań statutowych Centrum
Kultury w Gdowie, którymi są:






działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,
koordynacje imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w
gminie Gdów,
realizacja zadań promocyjnych,
działalność z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
zarządzanie podległymi obiektami,

4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy
Rozporządzenia znanego jako RODO1. W większości przypadków będziemy
przetwarzać
Państwa
dane
w
celu
realizacji
zadań
w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dla
zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu niniejszej
informacji. Zazwyczaj przepisy te nakazują nam realizację zadania publicznego, nie
wskazując jednocześnie wykazu danych, które możemy przetwarzać. W takich
przypadkach jako Administrator wyznaczamy minimalny zakres danych niezbędny
do realizacji zadania.
5. Dane osobowe pozyskujemy od osób, których dane dotyczą, również od uczestników
przedsięwzięć organizowanych przez nas, a także od instytucji gminnych i
podmiotów, które na podstawie specjalnego porozumienia mogą nam przekazywać
dane w celu promocji gminy.
6. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia.
Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi
zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Wykaz takich podmiotów oraz kategorie
innych odbiorców danych przedstawiamy na końcu informacji,
7. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania. Potem oddamy je do własnego archiwum i przechowamy przez okresy
wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując
zasady bezpieczeństwa danych. Na końcu informacji przedstawiamy najważniejsze
okresy przechowywania danych.
8. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zadań
publicznych. Ich podanie jest niezbędne do realizacji przez nas tych zadań, a ich
niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciach
wykonywanych w celu realizacji naszych tych zadań.
Rozporządzenie 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).
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9. Dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa.
Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
10. Umożliwiamy Państwu dostęp do własnych danych osobowych, zawsze można je
sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą
Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że
przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie
będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie
przepisów prawa, które musimy wypełnić w interesie publicznym.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy
uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka,
lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
12. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę
danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i
urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
13. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe w
interesie publicznym jest art. 7 ust. 1 pkt. 9, 10, 18 ustawy o samorządzie gminnym
oraz Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Na ich podstawie, w celu realizacji zadań:












z zakresu kultury organizujemy lub koordynujemy konkursy, festiwale, przeglądy,
wystawy oraz inne imprezy kulturalne,
z zakresu kultury organizujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
z zakresu kultury koordynujemy, organizujemy działalność gminnych grup
artystycznych
i przetwarzamy dane ich członków,
z zakresu sportu i kultury fizycznej organizujemy zajęcia sportowe i rekreacyjne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych,
z zakresu promocji przetwarzamy wizerunki osób oraz inne dane osobowe
upowszechniane na własnych stronach internetowych: Centrum Kultury, Hali
Sportowej oraz grup artystycznych jeśli są dla nich prowadzone,
z zakresu promocji poprzez prowadzenie Portalu „Mój Gdów” i czasopisma „Mój
Gdów”, który podlega przepisom prawa prasowego.
z zakresu promocji poprzez prowadzenie profili Fanpage Facebook dla Centrum
Kultury, Hali Sportowej i grup artystycznych, które korzystają z takiego narzędzia
poprzez przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunków,
z zakresu promocji poprzez wykorzystanie tradycyjnych form promocji (plakat,
reklama, wystawa, wernisaż, publikacja, pamiątkowe wydawnictwa), gdy wiąże się to
z przetwarzaniem danych (w tym wizerunków),

14. Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe na podstawie poniższych przepisów
prawa (aktów podstawowych i ich nowelizacji):


dane w celach archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,









dane przekazywane do podmiotu dotującego działalność (w szczególności dotyczy
danych przekazywanych do UG Gdów) na podstawie art. 28 i 28a Ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
dane przetwarzane w celu zapewnienia warunków sanitarnych w związku z pandemią
COVID-19 na podstawie: art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z
późniejszymi zmianami, art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej z późniejszymi zmianami i wydanych na podstawie
ww. przepisów wytycznych, Wytyczne MKDN i GIS,
dane przetwarzane w ramach stosowanego w naszej jednostce monitoringu wizyjnego
w celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony
mienia
komunalnego
na hali sportowej na podstawie art. 9a i 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym,
dane osobowe przetwarzane w ramach organizacji imprez masowych na podstawie
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

15. Okresy przechowywania najważniejszych dokumentów w składnicy akt placówki:









Organizacja imprez własnych – 10 lat
Dokumentacja obsługi imprez – 10 lat
Udział w imprezach obcych – 10 lat
Organizacja zajęć – 10 lat
Dzienniki zajęć – 10 lat
Materiały promocyjne – 10 lat
Strony internetowe – 10 lat
Media społecznościowe – 10 lat

16. Odbiorcą danych jest osoba fizyczna lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu Administrator ujawnia dane zebrane dane osobowe, przy czym
zgodnie z 4 ust. 9 RODO organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w
ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. W związku z powyższym
najważniejsi odbiorcy danych jednostki to:









dostawca hostingu strony internetowej i usług e-mail CK i Hali: H88 S.A., Roosevelta
22, 60-829, Poznań, Komart, Rynek 419, 32-420 Gdów,
dostawca hostingu strony internetowej i usług e-mail portalu i redakcji „Mój Gdów”:
Globtel Internet ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, Komart, Rynek 419, 32-420
Gdów,
usługi IOD - PQ sp. z o.o., Naprawa 598, 32-240 Jordanów,
uczestnicy imprez organizowanych przez CK,
podmioty obsługujące imprezy (w tym firmy ochroniarskie),
organizatorzy imprez, w których CK bierze udział (w tym współorganizatorzy
imprez),
media: prasa, radio, telewizja,

17. W związku z wykorzystywaniem do promocji jednostki fanpage FB Administrator
informuje, że:











jesteśmy współadministratorem Fanpage’a w serwisie Facebook, ponieważ
decydujemy jakie materiały tam udostępniać, w jakiej formie i na jak długo. W
pozostałych aspektach przetwarzania umieszczanych danych w tym serwisie (w
szczególności aspektach dotyczących bezpiczeństwa przechowywania danych)
Administratorem jest Facebook. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności
Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych
serwisu Facebook mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać
Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do Stanów
Zjednoczonych. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.,
Serwis Facebook wykorzystuje technikę rozpoznawania twarzy. Tworzone szablony i
wzorce stanowią dane biometryczne, które w ramach RODO podlegają szczególnej
ochronie. Więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
O profilowaniu i automatycznym przetwarzaniu danych przez Facebook można
dowiedzieć się więcej na: https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Dane przekazujemy w celu realizacji zadania publicznego – promocji Gminy Gdów,
Dane na Facebooku przetwarzamy do 10 lat.

18. Do przetwarzania danych osobowych w ramach portalu „Mój Gdów” oraz czasopisma
„Mój Gdów” stosujemy zwolnienie, o którym mowa Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych - art. 2. 1. „Do działalności polegającej na redagowaniu,
przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), a
także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się
przepisów art. 5–9 (zasady i podstawy prawne przetwarzania), art. 11, art. 13–16
(obowiązki informacyjne ), art. 18–22, (prawa jednostki) art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz
art. 30 (rejestrowanie czynności przetwarzania) rozporządzenia 2016/679.”

