
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem 
Pani/Pana danych jest: 
Ośrodek Kultury 
Sportu i Turystyki we 
Wleniu 
reprezentowany przez 
Dyrektora Ośrodka 
Kultury Sportu i 
Turystyki  z siedzibą 
we Wleniu, 
ul. Chopina 2,59-610 
Wleń. 
 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Dyrektorem Ośrodka 

Kultury Sportu i 

Turystyki we Wleniu 

można się 

skontaktować poprzez:   

• adres email: 
dyrektor.oksit@
wlen.pl, 

• pisemnie na 
adres: Chopina 
2, 
59-610 Wleń 

• tel. 75 71-36-
268 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Maja Kodzis 

• Ośrodek Kultury 
Sportu i Turystki 
we Wleniu, 
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2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informuję, że: 

Chopina 2, 59-
610 Wleń, 

• tel. 506-413-433 

• email: 
mkodzis@wlen.
pl 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani/Pana dane będą 
przetwarzane 
w celu 

przeciwdziałania, 
zwalczania, a w 
szczególności 
zapobieganiu 
rozprzestrzeniania 
się wirusa COVID-19 
oraz innych chorób 
zakaźnych. 

ODBIORCY DANYCH 

 
Dane będą 
udostępniane 
wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie przepisów 
prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Danebędą 
przechowywane 
zgodnie 
Rozporządzeniem 
Prezesa Rady 
Ministrów 
z dnia 20 stycznia 
2011r.w sprawie  
instrukcji 
kancelaryjnej, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informuję, że: 

jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu 
działania archiwów 
zakładowych. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do 
Pani/Pana danych 
oraz prawo żądania 
ich sprostowania, a 
także danych osób, 
nad którymi 
sprawowana jest 
prawna opieka, np. 
danych dzieci. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu 
również prawo 
wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 
zajmującego się 
ochroną danych 
osobowych. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane są  pozyskiwane 
od klientów, 
kontrahentów 
współpracujących z 
Ośrodkiem Kultury 
Sportu i Turystki we 
Wleniu. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 

Obowiązek podania 
danych osobowych 
jest obowiązkiem  
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informuję, że: 

ustawowym. Podanie 
danych osobowych 
umożliwiających 
Pani/Pana 
identyfikację jest 
obowiązkiem 
wynikającym z 
przepisu prawa; jeśli 
administrator tych 
danych nie będzie 
posiadał, nie będzie 
możliwe 
zrealizowanie celu 
przetwarzania; 

 

 


