
Klauzula informacyjna dotycząca zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez Rydzyński Ośrodek Kultury Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Rydzyna w Rydzynie dla 

osób przebywających na terenie Rydzyńskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rydzynie 

korzystających z ich usług w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-

CoV-2. 

 

Informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Rydzyński Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Rydzynie przy ulicy Rynek 7 zwanymi dalej Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką;  

Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką prowadzą operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach/imprezach kulturalnych 

(na podstawie przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzenia o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 31 marca 2020r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw. Podanie danych jest dobrowolne, udostępnianie danych Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu może mieć miejsce tylko 

w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19*. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana 

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane 

osobowe przetwarzane w celu przeciwdziałania, zapobieganiu i walce z COVID-19 będą 

przechowywane przez okres 2 tygodni od zakończenia zajęć/imprezy. Ma Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzania danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Inspektorem Ochrony Danych w Rydzyńskim 

Ośrodku Kultury jest pan Łukasz Taterka email: administratordanychrok@rydzyna.pl  

 

*zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego podanie danych osobowych jest dobrowolne mające tylko na celu w razie 

zaistnienia podejrzenia zakażenia ułatwienie służbom sanitarnym przeprowadzenie dochodzenia 

epidemiologicznego. 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-

trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce?fbclid=IwAR1urT-

9iRdbs9_zVfohK31szJvKDWnzUOeUHr_hf1FN_KUPGH6drY9xN8w 
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