Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk, zwane dalej Administratorem.
Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury.
Kontakt do Administratora - telefon: +48 87 621 52 50, e-mail: sekretariat@eck.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji projektu Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu.
Twoje dane osobowe możemy przekazywać:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie realizacji i trwałości projektu, w czasie, w którym możesz wnieść reklamację lub
pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu
prawnego Administratora.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO): ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Personal data administrator information clause
based on the legal obligation of the administrator

In accordance with the art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46 / EC (4.5.2016 L 119 / 38 Official Journal of the European Union EN)
we hereby inform that:
The administrator of personal data is Elk Culture Centre, 47 Wojska Polskiego Str., 19-300 Ełk / Poland, hereinafter referred to
as the Administrator.
The Administrator's representative is the Director of the Ełk Culture Center.
Contact to the Administrator: phone: +48 87 621 52 50, e-mail: sekretariat@eck.elk.pl or in writing to the address of the
administrator's office.
Personal data will be processed for the needs of the project Together – cultural cooperation in the Polish-Russian borderland.
We may transfer your personal data to:
- persons authorized by us - our employees who need to have access to data to perform their duties,
- processors - entrusted with activities requiring data processing,
- other recipients based on applicable law.
We will process your personal data during the project implementation and sustainability period, during which you can file a
complaint or lawsuit, as well as during the period in which we are required to process data based on the law and the legal
interest of the Administrator.
Everyone whose data is processed has the right to: request from the Administrator access to personal data, the right to correct
it, delete or limit processing and the right to withdraw the consent.
Everyone whose data is processed has the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of
personal data in the member state of your stay, place of work or place of alleged infringement.
President of the Office for Personal Data Protection (PUODO) - 2 Stawki Str., 00-193 Warsaw / Poland.

