
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID – 19 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice 
w Piotrowicach reprezentowane przez Dyrektora, Piotrowice 94 A, 23-107 Strzyżewice. 

2. Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela 
szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
Możecie się z nim skontaktować pod adresem: iod@pcat.pl bądź listownie na adres: 
Piotrowice 94 A, 23-107 Strzyżewice. 

3. Wasze dane osobowe oraz dane osobowe Waszych dzieci będą przetwarzane w celu 
dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w Centrum w związku z panującym stanem 
epidemii COVID-19, a w konsekwencji w celu weryfikacji możliwości bezpiecznego 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum na podstawie udzielonej zgody 
(na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

4. Wasze dane osobowe oraz dane osobowe Waszych dzieci przetwarzane będą jedynie 
przez Administratora i nie będą przekazywane innym podmiotom.  

5. Wasze dane osobowe oraz dane osobowe Waszych dzieci będziemy przechowywać przez 
okres trwania poszczególnych zajęć oraz przez czas niezbędny do wypełnienia ciążących 
na Centrum obowiązków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do 
czasu jej cofnięcia, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług 
Centrum. W przypadku odmowy podania danych, w trosce o dobro pozostałych 
uczestników zajęć, Administrator może odmówić Wam wstępu do Centrum.  

7. Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe i dane Waszych dzieci, macie prawo do 
dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych jeśli są błędne, 
uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia 
przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są 
nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to 
sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub 
kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, 
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego 
prawo. 

8. Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, 
możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Wasze dane osobowe oraz dane Waszych dzieci mogą być przetwarzane przez nas 
automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 
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