
 

 

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. 

Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, 

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

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i uczestnictwa w koncercie świątecznym Jacka 

Borkowskiego z zespołem organizowanym 28 grudnia 2021 r., o godz. 17:00, w Spodkach przy ul. św. Rocha 

14 w Białymstoku oraz w celu promocji tego koncertu (dane w zakresie wizerunku). Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez 

administratora oraz uzasadniony interes Administratora, jakim jest promocja wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. e i f 

RODO). 

4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie 

publikowany na stronach internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, na których PIK posiada 

konto. W związku z tym odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również firma hostingująca stronę www, 

właściciel portalu społecznościowego Facebook / Instagram: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą 

przekazywane przez właściciela portali społecznościowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. 

państwa trzeciego). Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel deklaruje, wykorzystywanie standardowych 

klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (więcej na: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation; 

https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875).  

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane w BIP PIK. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa (dotyczy celu określonego 

w pkt. 3). 

6. Przysługuje Państwu prawo 

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 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 21 RODO:  

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  

7. Podanie danych osobowych, w zakresie celu określonego w pkt. 3 jest niezbędne do udziału  w koncercie 

świątecznym Jacka Borkowskiego z zespołem. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w koncercie świątecznym Jacka Borkowskiego z zespołem. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o 

którym mowa w art. 22. 

Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

Przysługuje Pani/Panu:  

• sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w 

celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy 

przetwarzania danych w tym celu. 

• prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec 

przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy 

wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas 

przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że 
wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą 

ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w tych celach. 
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