
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

u c z e s t n i k ó w  w y d a r z e n i a   

– w celu organizacji wydarzenia ( rejestracji, uczestnictwa oraz wysyłki informacji o 

wydarzeniu)  

 

Na podstawie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. 

Teatralna 4, NIP: 6342865350, REGON: 364603340, e-mail: sekretariat@rik.katowice.pl. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, panem Krzysztofem Laksą (e-mail: klaksa@rik.katowice.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora). 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rejestracją, uczestnictwem  

i  wysyłką informacji o wydarzeniu organizowanym przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach - na 

podstawie Państwa dobrowolnej zgody – art. 6. ust. 1 lit. a RODO.  

4. Kategoria danych: imię, nazwisko, adres e-mail. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz 

Instytutu (utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych - hostingodawca).  

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia bądź do czasu 

wycofania wyrażonej zgody – w zależności co nastąpi pierwsze. Po tym czasie zostaną usunięte. 

8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 

i  usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na 

wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie – na adres Administratora danych. W celu weryfikacji 

uprawnienia do złożenia ww. wniosku Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji 

pozwalających na weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek. 

9. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO, 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

12. Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa 

zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu. 

 


