
trip.ART – międzynarodowa współpraca młodzieży
klauzula informacyjna

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice” z siedzibą 
przy ul. Krańcowej 106, 20-320 Lublin, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem 
jest Gmina Lublin pod numerem 02, NIP: 946 18 30 856, REGON: 001041745, adres strony internetowej: 
www.ddkbronowice.pl, tel./fax: 81 744 16 38, adres e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl.

2. W Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 
W przypadku wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, 
mogą się Państwo skontaktować się z nim drogą elektroniczną pod adresem: l.drozd@ddkbronowice.pl, 
telefonicznie pod numerem 81 444 00 14 lub pocztą tradycyjną na adres Administratora danych z dopiskiem 
„IODO”.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do udziału w castingu 
do projektu zatytułowanego: trip.ART – międzynarodowa współpraca młodzieży. Brak podania danych 
osobowych uniemożliwi zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia projektu, tj. 7 grudnia 2022 roku.
5. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) w celu realizacji castingu oraz możliwości zakwalifikowania udziału uczestnika 
w projekcie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres Inspektora Ochrony 
Danych. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, 
Administrator oraz podmioty przetwarzające będą miały prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych 
oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim 
jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności czy też dochodzenie 
roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w tym w szczególności 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.


