załącznik nr 1

Klauzula informacyjna
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 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) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce,
37-303 Kuryłówka 527 reprezentowana przez Kierownika.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@gokkurylowka.pl, numer
tel.: 172438001 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1
3. Celem przetwarzania danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuryłówce, jest
wykonywanie podstawowych zadań instytucji polegających na zaspokajaniu potrzeb
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i
kultury w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych i ustawę o bibliotekach oraz:
a)
b)
c)

możliwości wzięcia udziału VII Gminnym Konkursie „Mistrz Ortografii 2018”,
odebrania nagrody,
udostępnienia informacji o zwycięzcach.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować
brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

