
Klauzula informacyjna dotycząca odbiorców nadawanej korespondencji elektronicznej  

w Centrum Kultury w Łomiankach 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 i art. 14 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) – dalej: RODO, 

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury  

w Łomiankach z siedzibą w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12A, 05-092 Łomianki – 

reprezentowanym przez Janusza Zawadzkiego – Dyrektora Centrum Kultury  

w Łomiankach. 

1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@kultura.lomianki.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w związku  

z przesłaną korespondencją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i e) RODO). 

3. Dane osobowe pozyskiwane są od osoby której dane dotyczą. 

4. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są 

przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa, (które nakazują przechowywanie 

danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy bądź 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych procesach niezbędne do podjęcia 

odpowiednich czynności.  W niektórych sytuacjach niepodanie danych może 

uniemożliwić udzielenie odpowiedzi.  

6. Zbierany i przetwarzany jest następujący zakres danych: dane identyfikacyjne  

(np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, 

adres e-mail); dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej 

korespondencji) oraz dane zawodowe (np. nazwa podmiotu, adres, stanowisko). 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy: 

− odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Centrum Kultury  

w Łomiankach wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą 

umową.  

− Odbiorcami mogą być inne podmioty w zakresie dążenia do spełniania 

wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych  

lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywania oszustw  

i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących 

oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych, ochrony praw własności  

lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób 

w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa. 

8. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

10. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do złożenia oświadczenia  

o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem. Ma również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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