
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE 

PRZETWARZANE BĘDĄ PRZEZ BOK W BAZIE DANYCH  

UCZESTNIKÓW (zajęć, warsztatów i innych form stałych oraz wydarzeń BOK) 

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana oraz dane Pani/Pana dziecka.  

Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej. 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Bałucki Ośrodek 

Kultury z siedzibą w Łodzi (BOK), przy ul. Limanowskiego 166. 

II. Inspektor Ochrony Danych. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Marcina Szwarca, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 

przez mail: ms@kancelaria-mts.pl, telefon : 605 229 314 lub pisząc na adres naszej siedziby, 

wskazany w punkcie I z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

III. Cele i podstawy przetwarzania.  

Dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będziemy przetwarzać na podstawie zgody w związku z 

uczestnictwem Pani/Pana dziecka w XXX Bałuckich Spotkaniach Recytatorów (podstawa prawna 

: art. 6 ust. 1 lit. a 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).    

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy. 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka : imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres mail oraz wiek dziecka. 

V. Odbiorcy danych. 

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane, chyba że o ich 

udostępnienie wystąpi uprawniony organ państwowy powołując się na odpowiednią podstawę 

prawną.  

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Nie przekazujemy danych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka poza teren Polski. 

VII. Okres przechowywania danych. 

Dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będziemy przetwarzali do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń wynikających z wydarzenia, o którym mowa w punkcie III.   

VIII. Pani/Pana prawa. 

Przysługuje Pani/Panu : 



a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) Prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane Pani/Pana i 

Pani/Pana dziecka, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli, 

d) Ograniczenia przetwarzania danych 

Może Pani/Pana zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i 

Pani/Pana dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z 

Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana i 

Pani/Pana dziecka temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan żebyśmy 

je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na 

czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych :  

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam 

niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do 

sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam tę 

szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania 

objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka w tych 

celach, chyba że wskażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne 

wobec praw Pani/Pana i Pani/Pana dziecka lub też, że dane te są nam niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

f) Prawo do przenoszenia danych : 

Ma Pani/Pan prawo otrzymywać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe 

dotyczące Pani/Pana i Pani/Pana dziecka , które nam Pani/Pan dostarczył/a na podstawie 

umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych 

bezpośrednio innemu podmiotowi. 

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka  niezgodnie z 

prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

 

W celu wykonania swoich praw może Pani/Pan skierować żądanie pod adres mail : 

sekretariat@bok.lodz.pl , zadzwonić pod numer 0426515030, lub udać się do naszej siedziby 

lub jednej z naszych filii. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy 

musieli dokonać identyfikacji Pani/Pana tożsamości.   

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pani/Pan danych, możemy odmówić 

udziału Pani/Pana dziecka lub całego zespołu w Konkursie.  

 


