Klauzula informacyjna
w Wejherowskim Centrum Kultury – projekt Reach Out realizowany przy wsparciu
finansowym z programu UE Erasmus+
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowskie Centrum Kultury przy ul.
Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, e-mail: wck@wck.org.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Centrum Kultury z siedzibą
w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: iod@um.wejherowo.pl , tel.: 58 677-71-37.
3. Dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konferencji organizowanej
przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.
4. Prawnie uzasadnione interesy Administrator rozumie jak: przetwarzanie imienia, nazwiska,
organizacji i adresu e-mail uczestnika Konferencji (ze względu na konieczność rejestracji na
Konferencję), ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.
5. W przypadku przeprowadzenia Konferencji w formie wideokonferencji, uczestnik uzyskuje
dostęp do platformy wideokonferencyjnej, za pośrednictwem której podaje nazwę
użytkownika. Wprowadzona nazwa użytkownika jest widoczne dla wszystkich innych
uczestników szkolenia, dlatego też jeśli użytkownik nie chce być identyfikowany za
pośrednictwem imienia i nazwiska, powinien podać inną nazwę np. Imię i pierwszą literę
nazwiska, pseudonim itp.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji. Brak
podania danych osobowych będzie wiązał się z niemożliwością wzięcia udziału w Konferencji.
8. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom związanym ściśle z organizacją
Konferencji (instytucje współorganizujące i współfinansujące Konferencję, z zastrzeżeniem, że
dane te nie mogą być wykorzystane w celach marketingowych.
9. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że
Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na
temat podmiotów danych i jednocześnie samodzielnie, automatycznie podejmowałyby decyzje,
które mogłyby wywołać wobec podmiotów danych skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na podmioty danych wpływać.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania Konferencji –
w przypadku wzięcia udziału w Konferencji.
12. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie w jakim zostały udzielone. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

……………………………...
(podpis)

