
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA 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”), 
informujemy:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Dom Kultury „Świt” w 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa. 

2.  Jeśli macie  Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych 
osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@dkswit.com.pl lub pisząc na adres wskazany w pkt. 
1. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
1) realizacji zawartej z Państwem umowy związanej z uczestnictwem w wykładach i 

zajęciach fakultatywnych Bródnowskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Domu 
Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy 
Targówek m.st. Warszawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

3) realizacji celów wynikających z udzielonej przez Państwo zgody w zakresie i celu w 
niej określonym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obroną przed 
ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa 
danych osobowych mogą być: 
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Domem Kultury 
Świt” lub m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: 
1) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
2) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
3)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
4) prawo do przenoszenia danych, 
5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 
obowiązującym prawem. 

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Domu 
Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Państwa danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 



10.  Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 

11. Jakiekolwiek decyzje Administratora wobec Państwa nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, a Państwa dane osobowe nie będą profilowane. 

 
…………………………… 

data i czytelny podpis 



 
      Warszawa, dnia ……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU DANYCH 
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………….. 
Adres: ……………………………….. 
Numer telefonu: ……………………………….. 
Adres mailowy: ……………………………….. 
 
niniejszym, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam 
zgodę na: 
 

 

utrwalanie mojego wizerunku przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z moim uczestnictwem w 
wykładach i zajęciach fakultatywnych Bródnowskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy, 

 

publikację mojego wizerunku wraz z podaniem podstawowych danych w postaci: imienia, nazwiska, udziału w określonych wykładach i 
zajęciach fakultatywnych Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci przy Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zgoda 
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w 
celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Dom Kultury „Świt” przede wszystkim zamieszczanie na stronie internetowej, tablicy 
informacyjnej, mediach społecznościowych i publikacjach promujących działalność Domu Kultury „Świt”, 

 

dostarczanie drogą komunikacji telefonicznej na podany przeze mnie numer telefonu, w tym SMS, przez Dom Kultury „Świt” w 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informacji dotyczących wydarzeń, w których aktualnie biorę udział, a także informacji o innych 
wydarzeniach organizowanych przez Dom Kultury „Świt”, 

 

dostarczanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres mailowy przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. 
Warszawy informacji dotyczących wydarzeń, w których aktualnie biorę udział, a także informacji o innych wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Kultury „Świt”, 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności 
prawnych. Oświadczam także, że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem 
oraz przyjmuję do wiadomości. 
 
 
 

                                                   …………………………… 
                                                                                                                Czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 


