Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
podanych w oświadczeniu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Lublinie (CK) ul. Peowiaków 12, 20007 Lublin, tel. 81 466 61 00, email: sekretariat@ck.lublin.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące
przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adres iodo@zeto.lublin.pl;
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w
Centrum Kultury, w związku z panującym stanem epidemii COVID-19, a w konsekwencji zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych przez CK oraz wprowadzenia dodatkowych zasad
bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są Wytyczne dla organizatorów imprez
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor sanitarny.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia oraz Główny Inspektor Sanitarny.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane,
ale nie dłużej niż przez okres 14 dni.
7. Podanie przez Państwa danych odnośnie stanu zdrowia jest obligatoryjne, gdyż wynika bezpośrednio z
zapisów wytycznych GIS. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, w trosce o dobro pozostałych
uczestników wydarzenia oraz pracowników Centrum, organizator odmówi uczestnikowi udziału w
wydarzeniu. W zakresie podania danych kontaktowych, GIS rekomenduje pobierania takich danych w
celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Podanie tych danych jest dobrowolne.
8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do:
 dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo,
że są niekompletne;
 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są
nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to
sprawdzić;
 usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały
zebrane.
9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

