
INFORMACJE PODSTAWOWE 
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w To-
runiu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń.

2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu jest Pani Mał-
gorzata Kopczyńska, e-mail: iod@csw.torun.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zapisu Pani/Pana na organizowane w
CSW zajęcia.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
zw. z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Zadaniem CSW jako instytucji kultury jest upowszechnianie kultury. Realizacji przywołanego zada-
nia służy m.in. organizowanie spotkań, paneli dyskusyjnych, wykładów, zajęć bibliotecznych, eduka-
cyjnych, warsztatów kinowych. W celu dokonania zapisu na wskazane powyżej zajęcia, konieczne
jest podanie przez Panią/Pana danych pozwalających na stworzenie listy uczestników poszczególnych
zajęć i w razie potrzeby - na ewentualny kontakt z Panią/Panem w związku z chęcią uczestniczenia
przez Panią/Pana w danych zajęciach.

5. Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom danych osobo-
wych, ani też ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro-
filowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu zajęć.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest umożliwienie Pani/Panu
udziału w organizowanym przez CSW zajęciach. W przypadku niepodania danych osobowych nie bę-
dzie możliwa realizacja wskazanego powyżej celu.


