Klauzula informacyjna dla osób korespondujących poprzez e-mail
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 – dalej „RODO”, informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin,
tel. 22 752 68 00, adres e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl.

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
-

odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania,
udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;

-

dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan
się do nas zwraca;

-

ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim
jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem
korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym
stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi
obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

6.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi
informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty
upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.

W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak
możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

I.

Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 – dalej „RODO”, informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy ul. Matejki 21,
05-080 Izabelin. Dane kontaktowe Administratora: tel.: 22 752 68 00, adres e-mail:
sekretariat@centrum.izabelin.pl.

2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@perfectinfo.pl

3.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą przetwarzane przez
Zleceniodawcę wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń)
wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust.1 lit. b RODO (w
zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie
przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych).

5.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne,
prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do
otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków
podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania
danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

8.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

II.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”), przedstawiamy następujące informacje
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Izabelin, z siedzibą przy
ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, nr tel.: 22 752 68 00 adres e-mail: sekretariat@centrum.izabelin.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się do celów związanych z działalnością Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Kultury Izabelin, w tym w celu realizacji przysługujących Pani/Panu
świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym przyznane zostało świadczenie.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania kopii, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych
osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych
finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych

