KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych członków Rady Kultury
przy Prezydencie Miasta Koszalina

Rada Kultury jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta Miasta Koszalina,
w zakresie realizowanych przez Miasto zadań dotyczących kultury. W skład Rady wchodzą
przedstawiciele różnych koszalińskich środowisk twórczych i zawodowych, działający w sferze
i na rzecz kultury. Aktualną Radę powołano na lata 2019-2023, Zarządzeniem Nr 37/114/19
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 stycznia 2019 roku.
1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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: RODO,
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto
Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski w Koszalinie,
ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl

2

Na podstawie obowiązujących przepisów, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest Pan Mariusz Krasicki e-mail:
iodo@um.koszalin.pl , tel. +48 94 348 88 42.

3

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO, na podstawie
Zarządzenia Nr 37 / 114 /19 z dnia 29 stycznia 2019 roku Prezydenta Miasta Koszalina
w sprawie powołania Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina, które dostępne jest
na stronie internetowej http://www.koszalin.pl, w zakładce „Kultura” oraz w Wydziale
Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

4

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zadania
tj. działania Rady Kultury – zgodnie z Regulaminem pracy Rady będącym załącznikiem do
w/w Zarządzenia.

5

Podanie danych osobowych (imię i nazwisko) jest niezbędne do zamieszczenia składu Rady
Kultury, na stronie internetowej http://www.koszalin.pl , w zakładce „Kultura” i podania do
publicznej wiadomości informacji dot. składu Rady a także podejmowanych działań.

6

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz związanych z działalnością
Rady Kultury.

7

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do
czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy, a później przez czas wskazany
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

8

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

9

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, w związku z tym ma
Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje
skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili
wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed
wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10 Dane osobowe członków Rady Kultury tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon
i adres e-mail służyły będą do kontaktowania się Urzędu Miejskiego z członkami Rady
w sprawach jej dotyczących.
11 Konsekwencją braku udostępnienia danych osobowych będzie zaniechane informowanie
o spotkaniach oraz wyłączenie ze składu Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina.
12 Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO
lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
13 Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych
osobowych w trybie zautomatyzowanym.

