
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
NADARZYŃSKI OŚRODEK KULTURY 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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, s. 1) - dalej RODO 
- informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadarzyński Ośrodek Kultury 
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, 
tel./fax: 22 729-89-15, e-mail: nok[at]nok.pl zwanym dalej NOK. 

2. W NOK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
za pomocą poczty elektronicznej (adres: wieslaw.sobczynski[at]wp.pl) lub poczty 
tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 
 przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia prowadzone przez NOK na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b RODO i zawarcia umowy - uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez NOK 
oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1lit. c RODO). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do 
jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji 
tych celów. 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód w zakresie i celu określonym 
w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) - np. prezentacja wizerunku. 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. 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. 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, 
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż 
do końca okresu, w którym uczestnik będzie uczęszczał do NOK, a w przypadku 
nieprzyjęcia na zajęcia do NOK - przez okres jednego roku. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają 
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 
przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
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