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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zawieranie i realizacja umów cywilnoprawnych 

 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Białej, którego siedziba znajduje się w Białej, 

ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, tel.: 774387026, e-mail: info@gckbiala.pl lub biuro@gckbiala.pl 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. 

Podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi, odrębnymi, właściwymi ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisami 
prawa i / lub regulacjami wewnętrznymi administratora. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych - w zależności od rodzaju i przedmiotu umowy cywilnoprawnej: KAS, 
ZUS oraz inne uprawnione na podstawie odrębnych, właściwych przepisów prawa i / lub umów zawartych przez administratora, 
osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty. 

 
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania i w okresie 
późniejszym, zgodnie z wymogami odrębnych, właściwych przepisów prawa, umów, czy innych instrumentów prawnych, do 
których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

6. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich 
danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

7. Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie Pani / Pana* danych osobowych: 

a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, 

b) jest wymogiem umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest 
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

Podanie danych osobowych będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy jest obowiązkowe, 
natomiast podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu 
przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg 
realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego prawidłowego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Pani / Pana* nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Pani / Pana* dane osobowe nie są profilowane. 
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