
Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych Dyrektor Wielickiego Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Rynek Górny 6, 32-020 
Wieliczka (dalej „Administrator”); 
 
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka, masz prawo kontaktu z nim za pomocą 
adresu e-mail iod@synergiaconsulting.p l 
 
3. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
(prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie 
do jak najszerszego grona zainteresowanych) 
 
4. Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 
1) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (firmy informatyczne, hostingowe, zajmujące się ochroną danych 
osobowych) 
 
2) Użytkownicy strony internetowej; 
- www.wck.wieliczka.eu  
- fan page https://www.facebook.com/wielickiecentrumkultury/ 
- https://www.instagram.com/wielickie_centrum_kultury/ 
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w 
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
6. Posiadasz prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych, 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 
Rozporządzenia RODO, 
5) ograniczenia przetwarzania, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
Podanie Twoich danych osobowych (wizerunku stanowiącego szczegół całości takiej jak zgromadzenie, publiczna impreza) 
jest dobrowolne. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na stronie internetowej www.wck.wieliczka.eu na 
fanpage https://www.facebook.com/wielickiecentrumkultury/ oraz https://www.instagram.com/wielickie_centrum_kultury/ 
7. Możesz zgłosić sprzeciw w dowolnej chwili w siedzibie Administratora wobec takiego przetwarzania danych osobowych. 
8. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co jednak nie 
wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. 
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook/Instagram, następuje przekazanie danych osobowych do Państwa 
trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc. przystąpiła do Porozumienia w 
sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych 
osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej. 
Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii 
do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. W szczególności Komisja 
stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych rozumiane jako całość zapewniają stopień 
ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo równoważny poziomowi gwarantowanemu podstawowymi zasadami 
ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE. 
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