
 

 

 

Bądź na bieżąco z naszą ofertą kulturalną.  

Dołącz do sms-owego systemu informacji! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przystąpienie do smsowego systemu informacji o ofercie kulturalnej 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych w celu otrzymywania 

obecnie oraz w przyszłości wiadomości sms informujących o ofercie kulturalno-edukacyjnej 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury.  

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………. 

Nr telefonu komórkowego: ……………………………………………….. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie przysługuje mi prawo do modyfikacji 

złożonego oświadczenia, jak również do rezygnacji z otrzymywania wiadomości sms 

związanych z ofertą kulturalno-edukacyjną. Rezygnacji można dokonać pisemnie w każdym 

budynku Bieruńskiego Ośrodka Kultury.  

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UDZIAŁU W  SMS-owym SYSTEMIE INF. O OFERCIE KULTURALNEJ 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Spiżowej 4, 43-

150 Bieruń, posługujący się nr NIP: 6462073410 (dalej jako “BOK”). 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w 

następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: bok@bok.bierun.pl 

2) pisemnie pod adresem: Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Spiżowej 4, 43-150 Bieruń, z 

dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

iod@bok.bierun.pl z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, nr tel.) będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w 
systemie informacji sms, tj. w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Bieruń, określonych 
przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz w ustawie o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków 
określonych przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z BOK, między innymi w przedmiocie obsługi 

informatycznej. Dane osobowe zostaną przekazane operatorowi telekomunikacyjnemu Orange Polska w celu 

umożliwienia przesyłania wiadomości tekstowych. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do właściwej realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane, czyli przez czas funkcjonowania systemu informacji sms. Po jego zakończeniu, dane osobowe zostaną 

niezwłocznie usunięte.  

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Ci prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 

3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), 

a ponadto, posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO). 

Nie wszystkie Twoje żądania administrator będzie mógł jednakże zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw 

zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - 

sposobu ich gromadzenia. W opisanym w niniejszej klauzuli informacyjnej przypadku, z uwagi na podstawy 

prawne podejmowanego przez administratora przetwarzania, przysługiwać Ci będzie w szczególności prawo do 

wycofania zgody na przetwarzania tych danych w każdym czasie, które to jednak nie będzie miało wpływu na 

przetwarzanie podjęte przez administratora przed jej wycofaniem. 

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, na 

podstawie art. 77 RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości 

wzięcia udziału w imprezie kulturalnej. 

Nie będziesz podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na Ciebie wpływała. 


