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Informacja dla osoby korzystającej z formularza kontaktowego 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Rekreacyjnej 1, 72-005 Przecław. 
Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby, na adres e-mail 
biuro@goksir.kolbaskowo.pl, bądź telefonicznie pod nr telefonu 882 783 416 

Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez 
email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania. 
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz zawarte w treści skierowanej do administratora 
korespondencji będą przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy drogą korespondencji e-mailowej.  
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 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 (dalej: 
RODO), w związku z interesem Administratora polegającym na konieczności załatwienia sprawy drogą 
elektronicznej korespondencji. 

Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi GOKSiR zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez administratora systemów informatycznych 
obsługujących witrynę, w której zamieszczony został formularz kontaktowy. Ponadto odbiorcami danych 
osobowych mogą być wszelkie podmioty uprawnione do ich przetwarzania odrębnymi przepisami prawa. 

Okres przechowywania danych. 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prowadzenia korespondencji, a następnie archiwizowane 
przez okres wynikający z przyjętego przez Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt dla określonego 
rodzaju spraw.  

Sposób przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie 
będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich.  

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych.  
Podanie przez Państwa danych jest wymogiem dobrowolnym, lecz niezbędnym dla prowadzenia korespondencji 
drogą elektroniczną. 
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