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Załącznik do umowy nr 2 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zielonogórski Ośrodek Kultury w 

Zielonej Górze ul. Festiwalowa 3, 65-001 Zielona Góra. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się 

z ………………….. na adres email: ……………………………. , bądź pisemnie na adres 

naszej siedziby wskazany  w punkcie I powyżej.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać dane osobowe:  

1. Na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy zawartej z 

Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury w Zielonej Górze. 

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia ciążących na Administratorze 

obowiązków podatkowych, bilansowych, wynikających z prawa powszechnie 

obowiązującego. 

4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora: 

a) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing 

bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb,  

b) w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu 

zadowolenia naszych Klientów z  usług,  

c) w celach analitycznych, audytowych, nadzorczych (lepszego doboru usług do 

potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji 

procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej itp.),  

d) w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania 

faktów,  

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

IV. Prawo do sprzeciwu 

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, 

że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych  w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania 

z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

V. Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane: 

a) przetwarzane na podstawie zgody, do czasu wycofania zgody, 

b) przetwarzane w celu wykonania Umowy, do czasu przedawnienia roszczeń 

powstałych na jej podstawie przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, 

c) przetwarzane na podstawie przepisu prawa przez okres wynikający z aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, 

d) przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przez 

czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. 

VI. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na nasze zlecenie, ponadto – w przypadku wyrażenia zgody – innym partnerom 

biznesowym, a także w przypadkach przewidzianych prawem instytucjom państwowym. 

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (dalej: EOG).  

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d. żądania przenoszenia danych,  

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

IX. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia zgody 

dobrowolne dla celów przetwarzania, dla których zgoda została udzielona. Zgoda może 

być odwołana w każdym momencie, jednak bez wpływu na legalność przetwarzania przed 

jej odwołaniem. 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób 

zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane 

 


