Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział
w warsztatach, sekcjach grup amatorskich, konkursach, spotkaniach autorskich oraz
innych imprezach
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy
Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2, reprezentowanym
przez Dyrektora BCK.
2. Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c, w celu
uczestnictwa w warsztatach, sekcjach grup amatorskich, konkursach oraz imprezach
organizowanych przez BCK.
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z „Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK”.
5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej BCK będą mieć
wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
związanego z obecną sytuacją, m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Pomorskiego. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez przepisy prawa oraz przez Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
9. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane nie będą
podlegać profilowaniu.
10.Każda osoba uczestnicząca w warsztatach, sekcjach grup amatorskich, konkursach,
spotkaniach autorskich i innych imprezach organizowanych przez Bibliotekę i Centrum
Kultury Gminy Wejherowo wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci
fotografii i nagrań do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w
przestrzeni publicznej i w mediach.
11. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

