
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB WYSYŁAJĄCYCH
ZGŁOSZENIE DO FESTIWALU FILMÓW AMATORSKICH FILMOWE ZWIERCIADŁA

Szanowni Państwo zgodnie z art. 131 RODO  informujemy, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

1) Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury realizujący swoje obowiązki przy pomocy
Ostrołęckiego Centrum Kultury, zlokalizowanego przy ulicy Inwalidów Wojennych 23,
07-410 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane w celu organizacji Festiwalu.

2) Ostrołęckie Centrum Kultury zlokalizowane przy ulicy Inwalidów Wojennych 23,
07- 410 Ostrołęka, reprezentowane przez Dyrektora. Współadministrator przetwarza dane
w celu obsługi administracyjnej Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Ze współadministratorami może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres.

2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Piotr Podedworny.
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez
Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:

1) wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl;

2) osobiście w siedzibie administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody
wyrażanej w momencie przesłania zgłoszenia.

4. W instytucji upowszechniania kultury prowadzony jest monitoring wizyjny, który swoim zasięgiem
obejmuje korytarze wewnątrz budynków w poszczególnych lokalizacjach, punkty recepcyjne / obsługi
interesantów, bezpośrednie tereny około budynkowe w tym parkingi. Monitoring wizyjny prowadzony
jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz jego interesariuszom, jak również w celu
ochrony mienia, w tym mienia publicznego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) podmioty, z którymi współadministratorzy zawarli umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, które świadczą dla współadministratorów usługi z zakresu m.in. doradztwa
prawnego, doradztwa informatycznego;

2) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana
danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3) wszystkie zainteresowane osoby, które korzystają ze środków masowego przekazu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym Współadministratorzy,
na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je udostępnić, w szczególności: policji; sądowi;
prokuraturze.

7. Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie danych.

1 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.



9. Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) cofnięcia zgody;

2) dostępu do danych osobowych;

3) prawo do sprostowania danych osobowych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Ostrołęckie Centrum Kultury
zlokalizowane przy ulicy Inwalidów Wojennych 23, 07 - 410 Ostrołęka lub na adres e-mail:
iod@um.ostroleka.pl.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadania.

11. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje
opierające się na profilowaniu.


