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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)  Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest
Sokólski  Ośrodek  Kultury  z  siedzibą:  16-100  Sokółka,  ul.  Grodzieńska  1,  tel.+48  711  24  35–  e-
mail:poczta@sokolskiosrodekkultury.pl
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w SOK mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Danych Osobowych Panią Justyną Kułakowską pod adresem e-
mail:poczta@sokolskiosrodekkultury.pl lub pod adresem Os. Centrum 21, 16-100 Sokółka. Z 
inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. 

3)  Dane osobowe rodzica\opiekuna prawnego oraz  dziecka przetwarzane będą w celu  udziału  w rajdzie
rowerowym  w  ramach  projektu  pn.:  „Festiwal  Tyzenhauza”  sfinansowany  z  dotacji  Fundacji  PZU  oraz
dokumentacji projektu i Programu zgodnie z jego zasadami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2
lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4)  Posiada  Pan/Pani  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania  –  jeżeli
spełnione są przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO. Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest
w szczególności gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu Sokólskiego Ośrodka
Kultury w Sokółce l dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania
z  tego prawa określa art.  17  RODO. Ograniczenie przetwarzania  danych osobowych powoduje,  że  Urząd
Miejski w Sokółce lub/i Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju może jedynie przechowywać dane osobowe.
Sokólski  Ośrodek  Kultury  nie  może  przekazywać  tych  danych  innym  podmiotom,  modyfikować  ich  ani
usuwać.  Ograniczanie  przetwarzania  danych  osobowych  ma  charakter  czasowy  i  trwa  do  momentu
dokonania przez Sokólski Ośrodek Kultury czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem
oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje
także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Sokólski
Ośrodek Kultury tego sprzeciwu.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w ww. zakresie będzie oznaczać
brak możliwości przeprowadzenia przez Sokólski Ośrodek Kultury  niezbędnych procedur prawnych i działań
organizacyjnych  związanych  z  rajdem  rowerowym  w  ramach  projektu  pn.:  „Festiwal  Tyzenhauza”
sfinansowano z dotacji Fundacji PZU
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