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Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Kultury  

z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12, 55-140 Żmigród (dalej: ADO).  

Dane kontaktowe ADO 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: rodo@zpk-zmigrod.eu, 

b. telefonicznie pod numerem: 71 385 31 34, 

c. pisemnie: Zespół Placówek Kultury z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12,  

55-140 Żmigród. 

Dane i kontakt do 

Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych 

Na Inspektora Ochrony Danych został powołany Wojciech Poślednicki.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: iod@zpk-zmigrod.eu,  

b. telefonicznie pod numerem: 71 385 31 34, 

c. pisemnie: Zespół Placówek Kultury z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12,  

55-140 Żmigród. 

Źródło pochodzenia 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnie dostępnych (CEiDG, 

Internet, KRS). 

Cele przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu ADO, polegającego na informowaniu osób zainteresowanych 

(np. turystów) o podmiotach świadczących usługi na terenie Gminy (6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

Kategorie danych 

osobowych 

udostępnionych do 

przetwarzania 

ADO będzie przetwarzał następujące Pani/Pana dane osobowe: 

a. imię i nazwisko, 

b. nazwa firmy, 

c. adres korespondencyjny, 

d. adres e-mail, 

e. nr telefonu. 

Okres, przez który będą 

przetwarzane dane 

osobowe 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

Odbiorcy danych 

osobowych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

a. podmioty świadczący usługi hostingowe, 

b. podmioty świadczące usługi webowe, 

c. podmioty świadczące usługi poczty internetowej. 

Prawa osoby, której dane 

osobowe dotyczą 

Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do danych (w tym otrzymania kopii danych osobowych), 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy 

realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO  

w rozmowie telefonicznej. 

 


