KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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) dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Centrum Bibliotek i Kultury Gminy
Chełm w Okszowie (dalej „CBiK”) jest Dyrektor Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm
w Okszowie. Adres kontaktowy: 22 - 105 Okszów, ul. Chełmska 35.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod nr tel.: 82 575 02 49 lub pod
adresem e-mail: iod@gminachelm.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Biblioteki i Świetlicy CBiK
wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych obowiązków i zadań zleconych przez
instytucje nadrzędne wobec CBiK.
4. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:
1) lit. a – udzielona zgoda,
2) lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na
żądanie Pana/i przed zawarciem umowy,
3) lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
4) lit. d - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pana/i lub innej
osoby fizycznej,
5) lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
6) lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji
gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagają
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
5. Pana/i dane osobowe przekazywane będą wyłącznie organom lub podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, w tym podmiotom świadczącym
usługi serwisowe, gwarancyjne, wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi,
o których mowa w rozporządzeniu 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.

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia Pana/i
wniosku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, można ją wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie
danych.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

