
Szanowni Państwo, 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli 

tzw. RODO (europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), chcielibyśmy poinformować, że 

Stargardzkie Centrum Kultury jest Administratorem Państwa danych osobowych. 

Traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych, dlatego chcemy Państwa poinformować, że: 

1) Nasza siedziba znajduje się w Stargardzie (73-110) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105. 

2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się u Nas Inspektor Ochrony Danych - dostępny pod adresem: 

iod@sck.stargard.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu kontaktowania się z Państwem w sprawach w 

zakresie realizowanych przez nas zadań wykonywanych w interesie publicznym lub za Państwa zgodą 

wyrażoną poprzez wyraźne działanie jakim jest podjęcie kontaktu z nami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i a 

RODO. 

4) W przypadku przetwarzania Państwa danych za zgodą informujemy, że jej wycofanie możliwe jest w każdym 

dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: sekretariat@sck.stargard.pl lub na adres siedziby 

Administratora wskazany w pkt. 1. 

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych są dostawcy i serwisanci systemów informatycznych i usług IT oraz 

inne podmioty upoważnione z mocy prawa. 

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktowania się z Państwem w celu i na 

podstawie wskazanej w pkt. 3. 

8) Będziemy przechowywali Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do kontaktowania się z 

Państwem w sprawach związanych z wykonywaniem przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym, 

jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu lub do czasu wycofania zgody na 

przetwarzanie Państwa danych. 


