
Polityka Prywatności – RODO PDK 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 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 05/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 
związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 26 maja 2018 roku, 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Pyrzyckim Domu Kultury 
(zwanym dalej „PDK”) z siedzibą: Plac Wolności 3, 74-200 Pyrzyce jest: Dyrektor Pyrzyckiego Domu 
Kultury (zwany dalej „ADO”). 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania PDK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PDK za pomocą adresu e mail: biuro@multi-
complex.pl  lub pod numerem telefonu: 501 414 754 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PDK; 
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami PDK; 
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: 
a. 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; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PDK przetwarzają dane 
osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne: 
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 
gdy: 
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 
przetwarzania danych I nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 



– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa. 
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 
danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
– administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na 
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych 
na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej przez Administratora, 
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust, 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu 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, 

9. W przypadku powzięcia Informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PDK Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 
odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji). 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Pyrzyckim Domu Kultury. Plac Wolności 
3. 74-200 Pyrzyce 

Polityka prywatności w Pyrzyckim Domu Kultury 



Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Pyrzycki Dom Kultury (PDK) informuje, że dane podawane 
przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym 
(http://pdk.pyrzyce.net) są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do: 

 nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie 
Państwo odpowiedzi, 

 przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Państwa, 
 wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z www. 

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie 
na użytek PDK. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym urzędom, organizacjom ani 
osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być 
uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych. Wszelkie 
prawa do zawartości oficjalnego serwisu PDK są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz 
drukowania całych stron lub fragmentów serwisu PDK pod warunkiem nienaruszania praw autorskich 
oraz praw o rejestracji znaków należących do PDK. Żadna część serwisu nie może być w całości lub 
części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób 
modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Dyrektora PDK. 

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies 

Podczas Państwa wizyty na witrynie PDK zbierane są dane dotyczące wizyty, np. dane statystyczne 
pozwalające określić ilości odsłon poszczególnych artykułów. W niektórych przypadkach identyfikacja 
i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce 
nie wpływa na korzystania ze strony internetowej PDK. W przeglądarce internetowej można zmienić 
ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu 
cookies. 

Newsletter 

PDK nie prowadzi obecnie newsletter’a. 

Dokumentacja fotograficzna 

Podczas spotkań, uroczystości, konferencji i organizowanych imprez, eventów etc. przez Pyrzycki Dom 
Kultury mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej PDK 
oraz na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych – Facebook, na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
880 z późn. zm.). Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia 
fotografii z serwisu www i mediów społecznościowych PDK. Żądanie usunięcia należy wysłać na adres 
mailowy:biuro@multi-complex.pl 

Klauzula informacyjna 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Więcej szczegółów na stronie 
internetowej w zakładce „Klauzula informacyjna”. 

Zmiana polityki prywatności 

PDK zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej 
polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich 
opublikowania. 



Kontakt 

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk 
stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie 
uwag na adres: pdk@pyrzyce.net lub pod numerem telefonu: tel. (91) 570 19 95. 

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu www.pdk.pyrzyce.net akceptujecie Państwo zasady 
zawarte w polityce prywatności. 

 

 


