KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH SOOBOWYCH
1. Administrator Danych: Administratorem podanych w formularzu danych osobowych
jest “EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi NIP 7251972744, REGON 100522238,
z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Radecki, kontakt: ido@ec1lodz.pl
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu
zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 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).
4. Odbiorcy danych: “EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi przekazuje podane dane osobowe:
1) upoważnionym pracownikom, w celu wykonywania przez nich obowiązków,
2) podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, np. podmiot świadczący obsługę informatyczną,
3) innym odbiorcom danych, np. Ubezpieczyciel, służby ratownicze, organy publiczne
w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania
wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane
długością okresów przechowywania dokumentów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
6. Uprawnienia: Osoba, której dane są przetwarzane (jej rodzic/prawny opiekun) ma prawo
do:
1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
2) żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
5) żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20
rozporządzenia
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przekazujący dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne
ale jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy.

