
RODO  
KONCERT ŻYCZEŃ RETRO  
"JAK ZA DAWNYCH LAT" 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), zwanego dalej „rozporządzeniem”, informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy 

Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z rozporządzenia. 

 

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji celu jakim jest nadanie audycji pt. 

"Koncert życzeń retro JAK ZA DAWNYCH LAT” 

2. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach „Koncertu 

Życzeń” jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, 21-013 Puchaczów, ul. Rynek 3. 

3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych oraz w przypadku chęci 

skorzystania z praw wynikających z rozporządzenia, poprzez e-mail: iod@atjg.pl.pl, pisząc list na adres 

Administratora (z dopiskiem ochrona danych osobowych) lub przychodząc do GOK (ul. Rynek 3).  

4. Korzystając z usług oferowanych w ramach audycji pt. "Koncert życzeń retro JAK ZA DAWNYCH 

LAT” Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że GOK Puchaczów przetwarzać będzie jego dane oraz 

dane osobowe Odbiorcy życzeń, niezbędne do realizacji audycji. W mediach społecznościowych na 

profilu GOK Puchaczów publikowane będą podstawowe dane Odbiorcy/Odbiorców w ramach audycji, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, emitowanych i powtarzanych. Przez podstawowe dane 

Odbiorcy rozumie się jego: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość, bez podania 

dokładnego adresu). 

5. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit a i f rozporządzenia, co 

oznacza, że będą one wykorzystywane na potrzeby kontaktu w ramach organizacji audycji. Dane 

osobowe Zamawiającego, niszczone będą w sposób trwały uniemożliwiający ich odtworzenie, w 

przeciągu 3 miesięcy od daty emisji audycji. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla emisji życzeń. 

7. GOK Puchaczów uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego 

i Odbiorców jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji audycji. 

8. Zamawiającemu i Odbiorcy przysługuje prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych 

(„prawo do bycia zapomnianym”) w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 17 RODO. Ponadto, 

Zamawiającemu przysługują także inne uprawnienia wynikające z rozdziału 3 RODO w sytuacjach i na 

zasadach w nim określonych, w tym m.in. możliwość dostępu do danych, ich poprawiania, 

przenoszenia danych. 

9. GOK Puchaczów nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego niewłaściwego 

adresu, lub innych danych uniemożliwiających kontakt, a co za tym idzie, realizacji zamówienia na 

emisję życzeń. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim, w tym poza terytorium 

Polski. 

https://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt5&func=selectsite&value%5b0%5d=mnu35&value%5b1%5d=3
mailto:iod@puchaczow.lubelskie.pl

