
 

 

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH DZIECIĘCEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI 
I PRZYŚPIEWKI LUDOWEJ „DUŻO NAS, DUŻO NAS...” ORGANIZOWANYCH PRZEZ LEGNICKIE CENTRUM KULTURY 

IM. HENRYKA KARLIŃSKIEGO  

Podstawa prawna obowiązku 
informacyjnego 

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej 

„Rozporządzeniem”. 

Administrator danych    Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego   siedzibą  przy 

Ul. Chojnowskiej 2,  59-220 Legnica 

Dane kontaktowe   Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za  
pośrednictwem adresu email: sekretariat@lck.art.pl 
telefonicznie pod numerem: 76 723 37 00 
lub pisemnie:   
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego  

59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2 

Inspektor ochrony danych  
osobowych 

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą 

elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iodo@lcka.art.pl 

lub pisemnie na adres: 

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego  

59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2 z dopiskiem „IODO” 

Cele przetwarzania oraz 
podstawa prawna  
przetwarzania  

a) Pani/Pana / dane osobowe dziecka/dzieci* będą przetwarzane na potrzeby 
zorganizowania  Dziecięcego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej „Dużo 
nas, dużo nas...”organizowanego przez LCK, 

b) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych 
dziecka/dzieci* jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym 
co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit e RODO, 

c) Podstawą przetwarzania wizerunku Pani/Pana* / wizerunku dziecka/dzieci* jest 
udzielona zgoda co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Odbiorcy danych  a) Dane osobowe możemy przekazywać innym organom publicznym  
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje 
podstawa prawna do tego typu działań. 

b) Dane  osobowe o ile zostaną ujęte  w systemach informatycznych możemy 
powierzyć do przetwarzania  podmiotom obsługującym lub udostępniającym 
nam systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko  
i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich 
jak wdrożenie, naprawa, konserwacją, hosting danych i odbywać się może po 
zawarciu umowy powierzenia danych. 

c) W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych 
organizacji, tzn. Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły 
do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskały niezbędny certyfikat. 

Okres przechowywania danych  Dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa 
jednak nie dłużej niż przez okres uczestnictwa Pani/Pana*, dziecka/dzieci*  
w Dziecięcym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej „Dużo nas, dużo nas..” 
organizowanym przez LCK oraz będą archiwizowane przez okres wskazany 



 

 

w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. Jednak nie dłużej niż 
przez okres 10 lat.   

Prawa osoby, której dane  
dotyczą  

a) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie 
ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie  danych 
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu 
podlega Administrator; 

b) Posiada Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie swojego 

wizerunku* / wizerunku  dziecka/dzieci*.  

c) w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się  

z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane 

kontaktowe wskazane są wyżej.  

d) Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  

Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  

Pani/Pana  dotyczących  oraz Pani/Pana dzieci narusza przepisy 

Rozporządzenia.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Informacja o 

wymogu podania danych  

Podanie danych jest konieczne do  uczestnictwa Pani/Pana* /  dziecka/dzieci* 
w  Dziecięcym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej „Dużo nas, dużo 
nas..” organizowanym przez LCK. 

Informacja o sposobie 
przetwarzania danych 
osobowych  oraz profilowania 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie 

podlegają profilowaniu.  

  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczam iż zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną  

 

      …………………………………………………………. 

      (data i podpis) 


