
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Інформація про обробку персональних даних 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  
L 119 z dnia 04.05.2016 r.) Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: 
Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 
року про захист фізичних осіб щодо обробки даних та про вільний рух таких даних, а також про 
скасування Директиви 95/46 / WE (Журнал законів). ЄС L 119 від 05.04.2016) Центр Культури у 
районі Весола, мiсто Варшава, повідомляє що: 
 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. 
Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, reprezentowany przez Dyrektora. 
Адміністратором ваших персональних даних є Центр Культури у районі Весола, 05-075 
Варшава, вул. Стажиньськего 21 в особі директора. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, e-mail: iod@safeuard.com.pl  
У питаннях, пов’язаних з вашими даними, будь ласка, зв’яжіться з уповноваженим із захисту 
даних e-mail: iod@safeuard.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań, na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Ваші персональні дані будуть оброблятися для виконання завдань на основі 
загальнозастосовного законодавства та місцевого законодавства відповідно до статті 6 (1) 
(с також е) Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС). ) від 27 квітня 2016 року. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.  
Одержувачами ваших персональних даних будуть лише суб'єкти, уповноважені отримувати 
персональні дані на підставі законодавства.   

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.   
Ваші персональні дані зберігатимуться протягом визначеного законодавством часу 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, 
skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody.  
Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, право виправляти їх, видаляти або 
обмежувати обробку, а також право заперечувати проти подальшої обробки, а в разі згоди 
на обробку даних до їх відкликання, реалізація права на відкликання згоди не впливає на 
обробку, яка мала місце до моменту відкликання згоди. 

7. Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych podmiotów. 
Ви маєте право передати свої персональні дані зазначеним особам 

8. Dane nie będą podlegał automatycznym decyzjom w tym profilowaniu  
Дані не підлягатимуть автоматичним рішенням у цьому профілі 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу Управління захисту персональних 
даних. 
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