
 

 

 

Informacja Administratora –zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej 

PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP:5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-

10, iod@pikpodlaskie.pl, www.pikpodlaskie.pl. 

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za 

pomocą poczty elektronicznej pod adresem:iod@pikpodlaskie.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach 

edukacji twórczej mających na celu wsparcie pracowników kultury, animatorów i edukatorów a także 

nauczycieli z woj. podlaskiego, organizowanych przez PIK w Białymstoku w ramach działań 

związanych z ruchem teatrów amatorskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu promocji przedsięwzięcia na podstawie 

Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

4) Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

obsłudze prawnej i informatycznej Administratora. Wizerunek będzie publikowany na stronach 

internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, na których PIK posiada konto, innych 

mediach wskazanych w treści zgody. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane 

będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP PIK.  

Odbiorcą Państwa danych osobowych (w przypadku publikacji zdjęć na Facebook) będzie właściciel 

portalu społecznościowego Facebook: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazywane przez 

portal Facebook poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego). Jednocześnie 

wskazujemy, iż właściciel portalu deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych 

zatwierdzonych przez Komisję Europejską (więcej na: https://www.facebook.com/business/gdpr. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy dotyczącej organizacji 

konferencji, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. 6) Przysługuje Państwu prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym 

prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 

RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
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g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych 

które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody) – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie 

wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku 

chęci cofnięcia zgody możesz nas o tym poinformować poprzez przesłanie wiadomości na adres 

iod@pik.bialystok.pl 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w w/w wydarzeniach. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału ww/w 

wydarzeniach.  

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22. 

10) Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią ww. Informacji Administratora w zakresie RODO. 
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