CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY
DOM NARODOWY
informacje o przetwarzaniu przez Nas przekazywanych Nam danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z
Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy” drogą telefoniczną
lub mailowo oraz osób, z którymi kontaktuje się Cieszyński Ośrodek
Kultury „Dom Narodowy”
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom
Narodowy”, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu:
- mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD, Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres :iod@domnarodowy.pl
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby
udzielić odpowiedzi na skierowane pytania, podstawą prawną przetwarzania danych jest
konieczność podjęcia działań na zgłoszone żądanie.
Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących kontaktów, w
momencie ich ustania, zakończenia po okresie roku będą one usuwane.
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy
oraz którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na
szczególną sytuację,
2. prawo dostępu do danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust.1 lit.e czyli wówczas gdy
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym – ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze
względu na szczególną sytuację.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy,
kierujących do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” swoje
CV, biorących udział w rekrutacji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom
Narodowy, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu:
- mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD, Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres: iod@domnarodowy.pl
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
1.
2.
3.

przeprowadzić rekrutację do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
sprawdzić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na wskazanym stanowisku,
podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej osoby do pracy u nas.

Za Pani/Pana odrębną zgodą będziemy przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych
procesów rekrutacyjnych.
Otrzymane dane osobowe przetwarzać będziemy na postawie:
Art. 6 ust 1 lit. b i c RODO (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do
zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data
urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia.
2.
Art. 6 ust.1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście
motywacyjnym, jeżeli wraz z CV przekazano dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia;
dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia.
3.
Art. 6 ust.1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych
rekrutacji.
Będziemy przechowywać pozyskane dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na
stanowisko, na które skierowano aplikację.
W przypadku odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji,
będziemy przechowywać dane osobowe przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.
1.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy
oraz którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
2. prawo dostępu do danych osobowych,
3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e
RODO
7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane
przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia;
dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) –
posiada Pani/Pan uprawnienie do wycofania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia
na adres Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Domu Narodowego.
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane gdy jest to niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym – ma Pani/ Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów i kontrahentów,
z którymi Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zawiera umowy.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom
Narodowy, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu:
- mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres: iod@domnarodowy.pl
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z
uwagi na zawartą umowę. Otrzymane dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie:
1.
art. 6 ust. 1 lit b - w celu realizacji zawartej umowy,
2.
art. 6 ust.1 lit. c - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze związanego między innymi z obowiązkiem rozliczania podatku oraz
przechowywania dokumentacji księgowej.
Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio, w niektórych wypadkach także pośrednio za
pomocą Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas realizacji umowy, oraz przez czas
związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów
szczególnych.
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z którymi współpracujemy oraz
którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie

1.
2.
3.
4.

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób odbywających
w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” praktyki, staże
lub wolontariat.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom
Narodowy, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu:
- mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w
następujący sposób:
- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres: iod@domnarodowy.pl
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z uwagi na zawartą umowę na wolontariat,
praktyki lub staż.
Otrzymane dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit b - w celu realizacji zawartej umowy,
2. art. 6 ust.1 lit. c - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas realizacji umowy, oraz przez czas
związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów
szczególnych.
Będziemy przekazywać dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
1.
2.
3.
4.

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w
wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, których organizatorem jest
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom
Narodowy, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu:
- mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w
następujący sposób:
- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres: iod@domnarodowy.pl
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu: kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego
zakończeniu oraz ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na
wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu;
Otrzymane dane osobowe przetwarzać będziemy na postawie:
art. 6 ust 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z wytycznymi wskazanymi przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Pozyskane w tym celu dane osobowe (imię nazwisko, nr telefonu) będziemy przechowywać
przez okres dwóch tygodniu od momentu zakończenia imprezy.
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe służbom sanitarnym na ich wniosek w celu
prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego.
Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w
wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, których organizatorem
jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom
Narodowy, Rynek 12, Cieszyn. Możliwość kontaktu:
- mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw
związanych
z
przetwarzaniem
danych,
w
następujący
sposób:

- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres: iod@domnarodowy.pl
Przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz
realizacji cyklu warsztatów dla dzieci, na podstawie złożonego nam zgłoszenia zgodnie z art.
6 ust.1 lit. b RODO oraz w celu art. 6 ust.1 lit. c - w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze związanego między innymi z obowiązkiem rozliczania podatku
oraz przechowywania dokumentacji księgowej w przypadku zajęć odpłatnych.
Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio lub pośrednio od opiekunów prawnych, rodziców
dzieci biorących udział w warsztatach, półkoloniach.
Pozyskane dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas realizacji umowy, oraz przez czas
związany z obowiązkiem przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów
szczególnych.
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z którymi współpracujemy oraz
którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w trakcie korzystania z
profilu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w serwisie
Facebook
Stosownie do 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
94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane
osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury
Domu Narodowego w serwisie Facebook (dalej „fanpage”)
I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom
Narodowy, Rynek 12, Cieszyn, mail: sekretariat@domnarodowy.pl, telefon: 33 851 07 11.
Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
· dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
· opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym
fanpage’u.
II. Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

· w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” –
COK na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych
przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu
różnych wydarzeń, które organizujemy, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu
społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych
funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
· w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
· w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu
korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
· państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
· Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów
ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
· Podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez
Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
· Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
· Anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą
funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających
zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym
(zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika,
który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a
który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
IV. Odbiorcy danych:
Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania
danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpage’a.
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach
dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – w przypadku ich
udostępnienia administratorowi danych osobowych, posiadającemu swoją siedzibę za granicą
(tj. Facebook - Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA),

który przystąpił do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych
osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww.
porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45
RODO (więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie
www.privacyshield.gov). Istnieje możliwość uzyskania przez Państwa kopii danych
osobowych, przekazywanych do państwa trzeciego;
VI. Okres przechowywania danych:
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.
W związku z czym:
· dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
· dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
· dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą
przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane
przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez
czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
· dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji
„Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie
Facebook wynoszący 2 lata.
VII. Państwa prawa:
Przysługują Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy
uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
VIII. Informacje o źródle danych:
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz
wpisów na fanpage na platformie internetowej Facebook.
IX. Pozostałe informacje:
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na
zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w
wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na
newslettera COK
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom
Narodowy”, Rynek 12, Cieszyn.
Możliwość kontaktu: - mailowo: sekretariat@domnarodowy.pl, telefonicznie: 33 851 07 11,
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
- listownie na adres COK Dom Narodowy – IOD, Rynek 12, 43-400 Cieszyn
- mailowo na adres :iod@domnarodowy.pl
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci newsletter, na który zapisałeś
się na naszej stronie.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda której udzieliłeś wysyłając do
Nas formularz w którym wyraziłeś swoje zainteresowanie informacjami na temat
organizowanych przez nas wydarzeń.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wycofania zgody, chyba że
wcześniej ustanie cel przetwarzania- przestaniemy prowadzić newsletter.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-

prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

-

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

-

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

-

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami
Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

