
                           
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

BIELAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych 

osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bielański 

Ośrodek Kultury przedstawia następujące informacje: 

Administrator danych 

 

Bielański Ośrodek Kultury (dalej jako „BOK”), ul. Carla Goldoniego 1, 01-913 Warszawa, NIP: 

1180130577, REGON: 000276268 – Samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru 

prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

Dane kontaktowe 

 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: 

bok_bielany@op.pl , pisemnie: ul. Carla Goldoniego 1 01-913 Warszawa 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W BOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

iod@bok-bielany.eu lub pisemnie (na adres siedziby BOK). Z Inspektorem Ochrony Danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cel przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celach: 

1) wykonywania usług, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z 

KONKURSEM OFERT NA PROWADZENIE ZAJĘĆ ORAZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I 

KOMPETENCYJNYCH W SEZONIE 2019/2020 W FILII BOK NA UL. ESTRADY 112 W 

WARSZAWIE - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 

6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia, 

2) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami- 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez BOK, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, 

3) wykonywanie zadań z zakresu rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych mieszkańców- podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; 

4) statystycznych i raportowania wewnętrznego- podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

Okres, przez który 

dane będą 

przechowywane 

1) w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego- do czasu 

wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BOK stanowiących podstawę tego 

przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, 

2) w celach określonych Pani/Pana dobrowolnym oświadczeniem - przez okres wynikający z 

oświadczenia 

3) w pozostałym zakresie - przez okres trwania KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE ZAJĘĆ 

ORAZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I KOMPETENCYJNYCH W SEZONIE 2019/2020 W FILII 

BOK NA UL. ESTRADY 112 W WARSZAWIE, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i 



                           
 

dochodzenia roszczeń związanych z konkursem lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. 

Odbiorcy danych Dane są przeznaczone dla BOK oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

1) pracownikom BOK, 

2) innym podmiotom świadczącym na rzecz BOK usługi związane z realizacją KONKURSU 

OFERT NA PROWADZENIE ZAJĘĆ ORAZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I KOMPETENCYJNYCH 

W SEZONIE 2019/2020 W FILII BOK NA UL. ESTRADY 112 W WARSZAWIE”. 

3) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych i prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu BOK, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w KONKURSIE OFERT 

NA PROWADZENIE ZAJĘĆ ORAZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I KOMPETENCYJNYCH W SEZONIE 

2019/2020 W FILII BOK NA UL. ESTRADY 112 W WARSZAWIE”- przysługuje Pani/Panu także prawo 

do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od BOK Pani/Pana danych osobowych, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

(może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). 

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie 

obowiązywania Umowy w formie pisemnej na adres Bielańskiego Ośrodka Kultury (ul. Carla 

Goldoniego 1 01-913 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres bok_bielany@op.pl Wycofanie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie udzielonej zgody, przed jej wycofaniem. 

W ramach realizacji umowy BOK nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym 

z wykorzystaniem profilowania. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zgłoszenia do konkursu KONKURSEM 

OFERT NA PROWADZENIE ZAJĘĆ ORAZ WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I KOMPETENCYJNYCH W SEZONIE 2019/2020 W FILII 

BOK NA UL. ESTRADY 112 W WARSZAWIE” oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków BOK związanych z 

konkursem; w przypadku niepodania danych osobowych BOK zmuszony jest odmówić przyjęcia zgłoszenia.  

 

…………………………………………………………. 

(miejsce, data i podpis)                                                                           


