
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), TRZEBIATOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURY informuje o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRZEBIATOWSKIE 
TOWARZYSTWO KULTURY (TTK), mające swoją siedzibę ul. WOJSKA POLSKIEGO 67 w 
TRZEBIATOWIE, reprezentowane przez PRZEWODNICZĄCEGO. 
2.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, 
minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, Statutu Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury , zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgody. 
3.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
ADMINISTRATOREM Ochrony Danych telefonicznie 91 3872614.  
4.Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
-realizacji zadań TTK polegających na prowadzeniu działalności kulturalnej, popieraniu 
inicjatyw społecznych służących rozwojowi i upowszechnianiu kultury oraz zachowaniu 
dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i okolic,  
-promocji działań realizowanych przez TTK, 
 -realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
5.W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
6.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane 
innym  podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub 
umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz 
Administratora. 
7.Pana/Pani dane osobowe w TRZEBIATOWSKIM TOWARZYSTWIE KULTURY , 
UL.WOJSKA POLSKIEGO 67 W TRZEBIATOWIE będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. 
8.Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9.Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
do żądania ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu do ich  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  ( Urząd 
Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają państwo, iż przetwarzanie danych 
osobowych Państwa dotyczących narusza Przepisy RODO. 
11.Dane udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą profilowane. 


