Załącznik do Umowy

Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4,
40-003 Katowice, zwany dalej (Instytut); NIP: 6342865350, REGON: 364603340
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, panem Krzysztofem Laksą e-mail: klaksa@rik.katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora;
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail;
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Instytut jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy
czym za prawnie uzasadniony interes Administratora wskazuje się zapewnienie sprawnej i prawidłowej
realizacji Umowy;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy Instytutu upoważnieni do przetwarzania danych
osobowych, partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Instytutu, instytucje upoważnione z mocy
przepisów prawa, instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu
rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą mogą być również podmioty biorące udział w realizacji niniejszej
Umowy.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące
kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. Wnioski w tym zakresie przesyłane
mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych. Administrator
może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww.
wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których
można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Instytut pozyskał Państwa dane osobowe od podmiotu z którym zawarł niniejszą Umowę.
11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Lista osób wymienionych w Umowie z ramienia podmiotu, potwierdzająca zapoznanie się z powyższą klauzulą.
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