Polityka prywatności
Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z
aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie
danych (RODO) są istotnym zagadnieniem dla Chełmińskiego Domu Kultury.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka jest Chełmiński Dom Kultury
(dalej:
„ADMINISTRATOR”),
z siedzibą:
ul.
Dworcowa
40a,
86-200
Chełmno.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@chdk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 oraz ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej uprzednio zgody w związku
z:
- rejestracją na zajęcia, udziałem w zajęciach, konkursach, wydarzeniach organizowanych przez
Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; wystawieniem faktury oraz płatności - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
dochodzeniem i obroną roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- promocją działalności Chełmińskiego Domu Kultury poprzez publikację zdjęć i nagrań z zajęć, w
tym wizerunku uczestnika zajęć tj. zdjęć oraz nagrań, na stronie internetowej Administratora,
portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora - art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
- rozsyłaniem Newslettera z informacjami dotyczącymi Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane:
- w przypadku zapisu na zajęcia płatne i bezpłatne - do 6 lat od zakończenia korzystania z usług
Administratora, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
- w przypadku wizerunku bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do
zakończenia celu przetwarzania;
- do czasu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera.
9. Osoba, której dane dotyczą; rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą osoby,
której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych:
- jest wymogiem do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez Administratora. Ich nie
podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora;
- jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości otrzymywania Newslettera.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Informacja dot. monitoringu wizyjnego w Chełmińskim Domu Kultury
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Chełmińskiego Domu Kultury.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Przetwarzanie odbywa się w celu: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia,
zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę, a
także dla zachowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w zakresie monitoringu
wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f 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).
4. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar Chełmińskiego Domu Kultury. Przez obszar objęty
monitoringiem wizyjnym rozumie się:
- teren wokół budynku, w szczególności: parking przed budynkiem;
- pomieszczenia w wewnątrz budynku, w szczególności: parter, I, II i III piętro budynku, klatka
schodowa pomiędzy I i II piętrem.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
związanych z przebywaniem na terenie objętym monitoringiem wizyjnym prosimy o kontakt
z Administratorem poprzez adres mailowy: dyrektor@chdk.pl, bądź listownie na adres ul.
Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub telefonicznie pod numerem tel. 56 686 48 08.

