
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Archiwum

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Chobieński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna

1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
(IOD): e-mail: iodo@amt24.biz ; tel.: 76 300 01 40

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji  danych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO .

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

b. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

4. Odbiorca  lub  kategorie  odbiorców:  Podmioty  upoważnione  na  podstawie  zawartych  umów  powierzenia  oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa., 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres
wynikający z przepisów w sprawie instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych.  W przypadku realizacji  wniosku dotyczącego praw
wynikających z RODO – 6 lat.  

6. Posiada Pani/Pan prawo:

a. Prawo żądania dostępu do danych. Wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe
podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)

b. Prawo żądania sprostowania danych. Ograniczone w stosowania w związku z art. 22b ustawy z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Administrator przyjmuje od osoby, której dane
dotyczą,  pisemne  sprostowanie  lub  uzupełnienie  dotyczące  jej  danych  osobowych,  nie  dokonując  jednak
ingerencji w materiały archiwalne)

c. Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Ograniczone w stosowaniu w związku z art. 22b ustawy z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz
b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w archiwum).

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  również
profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.

11. Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  realizacji  wniosku,  dotyczącego  praw
wynikających z RODO.
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