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Szanowni Państwo, 

od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane jest Rozporządzenie 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), tzw. RODO. W związku  

z tym Wieluński Dom Kultury podaje do publicznej wiadomości informacje 

wymagane przez wymienione powyżej Rozporządzenie (Sekcja 2). 

Niniejsza informacja skierowana jest w szczególności do osób korzystających  

z oferty Wieluńskiego Domu Kultury, a zwłaszcza do osób biorących udział  

w wydarzeniach kulturalnych, uczestniczących w zajęciach i warsztatach, 

biorących udział w wycieczkach i konkursach, odbierających wiadomości 

newsletter oraz do słuchaczy Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Wieluński Dom Kultury z siedzibą przy  

ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, prowadzącym działalność zgodnie ze swym 

statutem. Tel: 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl. 

Z inspektorem ochrony danych Wieluńskiego Domu Kultury można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: iod@wdkwielun.pl lub pod numerem telefonu: 735 984 807. 

Wieluński Dom Kultury dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób spełnić 

wymogi RODO i aby Państwa dane osobowe były skutecznie zabezpieczone.  

2. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych w Wieluńskim Domu Kultury? 

Na jakiej podstawie odbywa się przetwarzanie i przez jaki czas będzie ono miało 

miejsce? 

Poniżej wymienione są niektóre cele przetwarzania danych osobowych, szczególnie te, które 

dotyczą osób korzystających z oferty Wieluńskiego Domu Kultury. 

Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Długość okresu przetwarzania 

Zebranie zgłoszeń do konkursu 

i jego przeprowadzenie 
Art. 6 ust. 1. lit. b) RODO 

Okres nie dłuższy niż czas 

przedawnienia i dochodzenia 

roszczeń 
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Informowanie o ofercie 

kulturalnej Wieluńskiego Domu 

Kultury za pośrednictwem 

wiadomości newsletter 

Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych 

Do czasu wycofania zgody lub 

do czasu funkcjonowania 

skrzynki newsletter 

Prowadzenie zajęć  

i warsztatów w Wieluńskim 

Domu Kultury 

Art. 6 ust. 1. lit. b) RODO 

Okres nie dłuższy niż czas 

przedawnienia i dochodzenia 

roszczeń 

Organizacja wycieczki Art. 6 ust. 1. lit. b) RODO 

Okres nie dłuższy niż czas 

przedawnienia i dochodzenia 

roszczeń 

Promocja Wieluńskiego Domu 

Kultury na stronie 

www.wdkwielun.pl,  

w serwisach społecznościowych 

oraz w formie papierowej 

Zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych 
Do czasu wycofania zgody 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników i ochrony mienia 

przy pomocy monitoringu 

wizyjnego 

- Art. 6 ust. 1. lit. c) RODO 

- Art. 222 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. Kodeks 

Pracy 

Do 7 dni od momentu 

dokonania zapisu monitoringu 

wizyjnego lub do czasu 

określonego w art. 222  § 4. 

ustawy z dnia 26 czerwca  

1974 r. Kodeks Pracy 

Wymiana korespondencji 

elektronicznej (e-mail) 
Art. 6 ust. 1. lit. a) RODO Do czasu wycofania zgody 

Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych osobowych są dostępne  

u administratora danych lub u inspektora ochrony danych. 

 

3. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże należy mieć na uwadze, że brak 

podania danych uniemożliwi Państwu skorzystanie z oferty Wieluńskiego Domu Kultury  

w następującym zakresie: 

• uczestnictwo w zajęciach i warsztatach (dane osobowe są konieczne do kontaktu  

z uczestnikami zajęć lub ich rodzicami, do prowadzenia dziennika zajęć  

i ewidencjonowania wpłat za zajęcia i warsztaty), 

• uczestnictwo w Wieluńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (dane osobowe są 

konieczne do kontaktu ze słuchaczami, do ewidencjonowania wpłat za członkostwo  

w WUTW oraz do wydawania legitymacji) 

•  udział w konkursie lub wycieczce organizowanej przez Wieluński Dom Kultury (dane 

osobowe są konieczne do kontaktu z uczestnikami i rodzicami uczestników konkursu 

lub wycieczki, do zidentyfikowania uczestników, do zgłoszenia uczestników 

wycieczki do ubezpieczenia oraz do ewidencjonowania wpłat za uczestnictwo  

w wycieczce) 
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4. Komu Wieluński Dom Kultury będzie udostępniał Państwa dane osobowe? 

Wieluński Dom Kultury może udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom 

podmiotów: 

• Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

• Instruktorzy warsztatów i zajęć organizowanych przez Wieluński Dom Kultury, którzy 

prowadzą własną działalność gospodarczą. Udostępnienie odbywa się na mocy 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to danych 

osób zapisanych na warsztaty i zajęcia prowadzone przez tych instruktorów. 

• Kancelaria brokerska oraz zakłady ubezpieczeń. Udostępnienie odbywa się na mocy 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to danych 

osób biorących udział w wycieczkach organizowanych przez Wieluński Dom Kultury. 

 

5. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez Wieluński Dom Kultury? 

W związku z przetwarzaniem przez Wieluński Dom Kultury danych osobowych przysługuje 

Państwu prawo do: 

• żądania od Wieluńskiego Domu Kultury dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

• otrzymania od Wieluńskiego Domu Kultury swoich danych w ustrukturyzowanym 

formacie oraz przenoszenia swoich danych do innego administratora, 

• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu  

w przypadkach, gdy to przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody 

udzielonej przez Państwa (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody). 

 

6. Czy i gdzie mają Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Wieluński Dom Kultury? 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Wieluński Dom Kultury 

narusza przepisy RODO i/lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest 

organem nadzorczym. Jego siedziba znajduje się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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7. Czy Państwa dane będą przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury w sposób 

automatyczny? 

Państwa dane przetwarzane przez Wieluński Dom Kultury nie będą podlegać procesowi 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane  

w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu. 

Tego typu przetwarzanie stosują zazwyczaj firmy oferujące różnego rodzaju usługi lub 

zajmujące się handlem (np. sklepy internetowe, banki). Zautomatyzowane przetwarzanie 

danych polega na dostosowaniu oferty do konkretnego klienta na podstawie jego danych 

osobowych, preferencji, historii zakupów, przeglądanych stron internetowych itp. 

Wieluński Dom Kultury nie przygotowuje indywidualnych ofert dla wybranych osób. 

Wiadomości wysyłane za pośrednictwem newslettera za każdym razem trafiają w tej samej 

formie do wszystkich zapisanych w bazie osób. 

 

8. Z jakich źródeł Wieluński Dom Kultury pozyskuje Państwa dane osobowe? 

Wieluński Dom Kultury przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa m.in. 

poprzez: 

▪ formularze zgłoszenia do konkursu, 

▪ formularze zgody na otrzymywanie wiadomości newsletter, 

▪ karty pełnoletniego uczestnika zajęć oraz karty niepełnoletniego uczestnika zajęć, 

▪ formularze zgłoszeń do udziału w wycieczce, 

▪ podanie swoich danych przy zapisie do Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

▪ przekazanie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktu 

telefonicznego. 

Ponadto Wieluński Dom Kultury przetwarza dane osobowe uzyskane ze źródeł publicznie 

dostępnych. Są to dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestników przetargów i zapytań 

ofertowych, dane sponsorów, darczyńców i kontrahentów. 


