
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność

gospodarczą – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych  jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Al. Żwirki

i Wigury 16, e-mail. sekretariat@csik.garwolin.pl, nr tel. (25) 682-20-51 reprezentowane przez

Dyrektora.

2. W sprawie  danych  osobowych  Centrum Sportu  i  Kultury  w  Garwolinie  prosi  o  kontakt  w

następujący sposób:

✔ wysyłając wiadomość elektroniczną: i  od@garwolin.pl   

✔ wysyłając wiadomość pisaną na adres korespondencyjny: Centrum Sportu i Kultury w

Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08 – 400 Garwolin.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

✔ realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym w

celu kontaktu i rozliczeń wynikających z umowy,

✔ dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) gdzie

prawnie  uzasadnionym  interesem  administratora  jest  możliwość  zaspokojenia

przysługujących praw i należności,

✔ ochrony mienia  obejmującego  w szczególności  monitoring  wizyjny na  terenie  obiektów

administrowanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie i wokół nich.

Na  obiektach  Centrum  Sportu  i  Kultury  w  Garwolinie  może  być  przetwarzany  wizerunek

Zleceniobiorcy/Wykonawcy  w formie  monitoringu  wizyjnego  w celu  zabezpieczenia  i  ochrony

mienia i budynków którymi Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie administruje.

4. W  przypadku  wyrażenia  przez  Panią/Pana  dobrowolnej  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych  w  innych  celach  niż  wyżej  wymienione,  cel  każdorazowo  będzie  wskazany  w

odrębnym oświadczeniu.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Konsekwencją

niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  na  zewnątrz,  z  wyjątkiem  prawnie

usprawiedliwionym.

7. Przekazane  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres,  jaki  od  dnia

wygaśnięcia/rozwiązania  umowy  przewidują  przepisy.  W  pozostałych  przypadkach  w  czasie

mailto:sekretariat@csik.garwolin.pl
mailto:iod@garwolin.pl
mailto:iod@garwolin.pl


niezbędnym do realizacji  umowy, dochodzenia roszczeń i  do czasu odwołania zgody lub utraty

przydatności  danych  osobowych  przez  administratora.  Dane  z  monitoringu  wizyjnego

przechowywane są nie dłużej niż okres przewidziany w przepisach prawnych (3 miesiące).

8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  do  sprzeciwu  oraz  prawo

wniesienia  skargi  do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna,  iż  przetwarzanie

danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Centrum  Sportu  i  Kultury  w  Garwolinie  informuje,  że  przysługuje  Pani/Panu  możliwość

cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Aby  cofnąć  zgodę,  należy  przesłać

informację zatytułowaną ,,Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych ”:

✔ wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@csik.garwolin.pl,

✔ wysyłając wiadomość pisemną na adres korespondencyjny:  Centrum Sportu i  Kultury w

Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08 – 400 Garwolin.

10. Dane  osobowe  Zleceniobiorcy/Wykonawcy  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu i  nie  będą przekazywane do państwa trzeciego ani

organizacji międzynarodowej.


