
Zgodnie zRozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dma2J kwretnra
2016 r., w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146lWE (ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) informujemy, 2e:

1. Administratorem Danych Osobowych PanilPanadanych osobowych jest tr 6dzki Dom Kultury
w N,odzi z siedzibq pod adresem ul, Traugutta 1 8, 90 - 1 13 N,6d2.

2. Inspektorem Ochrony Danych w jest Pani Sylwia Tokarska, tel. 797 -326-200, adres email:
s.tokarska@ldk, lodz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu:
1. wypelniania obowi4zku prawnego ciqzqcego na Administratorze w zwrqzku

z rcalizowaniem zadanprzeztr odzki Dom Kultury w t-odzi na podstawie art. 6 ust. I
lit. c Rozporuqdzenia;

2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonej
Administratorowi w zwi4zkv z reahzowaniem zadah przez tr 6dzkr Dom Kultury
w tr odzi na podstawre art.6 ust. I lit, e Rozporzqdzenra;

4. W zwiqzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej PamlPana dane osobowe
mog4 by6 udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc6w danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych mog4 byi :

f . inne podmioty upowaznione do odbioru PanilPana danych osobowych na podstawie
' odpowiednich przepis6w prawa;

2. inne po dmioty, kt6re przet w ar zaj q P ani I P ana dane o s obowe w imieniu Admini stratora
na podstawte zawartej umowy powierzenia przetwaruama danych osobowych (tzw
p o dmioty pr zetw arzaj qce),

5. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzanaprzez okres niezbgdny do realizacjt wskazanego

w pkt 3 celu przelwarzania, w tym r6wniez obowi4zku archiwrzacyjnego wynikaj4cego
- z przepis6w prawa.

6. W zwiqzku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysluguje
Pani/Panu:

1. prawo dostgpu do treSci danych, na podstawie art. 15 Rozporzqdzema;
2. prawo do sprostowania danych, na podstawie ar1. 16 Rozporzqdzenra;
3. prawo do usunigcia danych, na podstawie art. 17 Rozporz4dzema;
4. prawo do ograniczeniaprzetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporzqdzenia;
5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporzqdzenra;
6, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwaruania danych, na podstawie arL 2I

Rozporz4dzenia;
7. w przypadku, w kt6rym ptzelwarzanie Pani/Pana danych odbywa sig na podstawie

zgody (tj. ar1. 6 ust. 1 lit. a Rozporz4dzenia),przysluguje Pani/Panu prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnoS(, z prawem przetwarzania,
kt6rego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnigciem.

7. Ma PanlPani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, 2e przetwarzanie danych osobowych PamlPana
doty czqcy ch narus z a prz ep i s y Ro zp or zqdzenra.

8. Podanie przez PanalPantq danych osobowych jest warunkiem
w tr-odzkim Domu Kultury w tr odzi. Podanie danych wynika zprzeprsow

sprawy


