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ZAŁĄCZNIK NR 3  

DO REGULAMINU ZAJĘĆ I WARSZTATÓW 

 ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W LUBINIE  W SEZONIE 2022/2023 

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY  

Zgodnie z art. 13 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, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Działań Twórczych mające swoją siedzibę w Lubinie, ul. 
Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin; tel. 767 560 015; adres e-mail: kontakt@cdt.lubin.pl   

2. W Centrum Działań Twórczych powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem: ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin; tel. 767 560 015; adres e-mail: iod@cdt.lubin.pl 

3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:  

a) w związku z realizacją zadań statutowych Centrum, tj. organizacją koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, 
prowadzenia pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie sekcji i kółek zainteresowań 
oraz celem umożliwienia osobom fizycznym uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach swojej 
działalności statutowej. 

b) przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi oraz 
prowadzenia ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych i współorganizowanych przez CDT w Lubinie. 
W tym zakresie CDT w Lubinie przetwarza dane osobowe osób fizycznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 
— umowy łączącej strony. 

c) w przypadku wyrażenia przez daną osobę fizyczną zgody, CDT w Lubinie przetwarza dane osobowe w celu 
prowadzenia działań promujących działalność CDT w Lubinie, poprzez publikację imienia i nazwiska oraz 
wizerunku osoby fizycznej w wydawanych przez siebie biuletynach, broszurach i czasopismach oraz na stronie 
internetowej Administratora danych, a także w portalach społecznościowych. W tym zakresie CDT w Lubinie 
przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO — zgody wyrażonej przez osobę fizyczną. 

4. Co do zasady CDT w Lubinie nie przekazuje danych osobowych odbiorcom. Wyjątkiem są organy władzy publicznej 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty 
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
CDT w Lubinie może przekazywać również dane osobowe operatorom świadczącym usługi pocztowe w przypadku 

konieczności nawiązania kontaktu w formie tradycyjnej. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. 
6. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.  
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną (jeśli będzie to zgodne z 

przepisami prawa) usunięte ze zbioru danych osobowych w terminie do 7 dni licząc od daty wpłynięcia do siedziby CDT 

w Lubinie wskazanego żądania. 

7. Podanie danych jest: 
a) wymogiem umownym w zakresie jakim służy realizacji umowy zawartej pomiędzy osobą fizyczną a CDT w Lubinie. 

Osoba fizyczna jest zobowiązana do podania danych osobowych w przypadku zawarcia z CDT w Lubinie umowy 
na uczestnictwo w zajęciach pracowni artystycznych/ kółek zainteresowań oraz w przypadku rezerwacji biletów 
wstępu na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez CDT w Lubinie. Brak podania danych 
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości dokonania rezerwacji lub zakupu biletu online na wydarzenia 
organizowane lub współorganizowane przez CDT w Lubinie jak również zapisu na zajęcia pracowni artystycznych. 
Niepodanie danych osobowych takich jak nr telefonu czy adres e — mail będzie skutkowało brakiem możliwości 
kontaktu CDT w Lubinie z daną osobą fizyczną. 

b) jest dobrowolne i nie jest warunkiem umownym w przypadku wyrażenia przez daną osobę fizyczną zgody CDT w 
Lubinie na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia działań promujących działalność CDT w Lubinie. 
Brak wyrażenia takiej zgody nie będzie pociągał za sobą żadnych konsekwencji. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym. 

 

.......................................................... 

                    (czytelny podpis) 
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